UITNODIGING

Beste leden van de vve,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal plaats vinden op 13 december 2021
van 19.30 tot ca. 21:30 uur, waarvoor wij de leden van harte uitnodigen.

Deze vergadering wordt door de huidige Covid regels een Zoom vergadering.
De inloggegevens laten we jullie natuurlijk tijdig weten, evenals de
stemprocedure voor online vergaderingen.
Deze uitnodiging wordt in je brievenbus gedeponeerd en ook per mail
verzonden. Als je geen mail hebt ontvangen (ook niet in je spam-box), geef dan
het juiste emailadres door aan berdyvandermeer@gmail.com.

De onderwerpen
We hebben de agenda van de vergadering, vanwege de online uitvoering,
beperkt tot de spoedeisende, dan wel meest noodzakelijke agendapunten, te
weten:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststelling aanwezige stemmen
3. Mededelingen:
•

Oproep voor kandidaten voor de werkgroep Laadpalen

•

Oproep voor de uitbreiding van onze Technische Commissie

•

Notitie uitoefening stemrecht in de vve met toelichting

4. Notulen ALV 1 november 2021
5. Tweede stemronde inzake goedkeuring jaarrekeningen 2019 en 2020
6. Toelichting op de begroting 2022, inclusief de memo over het
reservefonds
7. Vaststellen van de begroting 2022
8. Uitbesteding financiële administratie

9. Verhuur van motorparkeerplaatsen
Wil je in aanmerking komen voor een motorparkeerplaats, laat dit dan
uiterlijk 10 december weten aan mjdeheij@gmail.com.
10. Rondvraag
11. Sluiting
De agenda van deze ALV, de notulen, de notitie uitoefening stemrecht en de
begroting, inclusief de toelichting en de memo reservefonds vind je op onze
website https://vve-welgelegen-haven.nl/. Om toegang te hebben dien je
ingelogd te zijn. Heb je nog geen toegang, dan kun je je via de button links in
het menu registreren om toegang te krijgen.
Tot 72 uur voor de vergadering is er de mogelijkheid om schriftelijk vragen te
stellen over de geagendeerde onderwerpen. Stuur je vraag naar:
berdyvandermeer@gmail.com.

Voorbereiding
Het lidmaatschap van vve Welgelegen Haven Parkeerkelder is persoonlijk. Als
je niet aanwezig kunt zijn, kun je via onderstaand machtigingsformulier een
ander lid machtigen om jou te vertegenwoordigen. Stuur daarvoor een e-mail
aan berdyvandermeer@gmail.com, met het ingevulde en ondertekende
formulier in de bijlage. Het formulier mag ook in de brievenbus, baron Sloetkade
249. En vergeet niet degene die je wilt machtigen te informeren.

Wij kijken ernaar uit om je op deze ALV virtueel te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de vve Welgelegen Haven,
Berdy van der Meer, secretaris.

•

Oproep voor kandidaten voor de werkgroep Laadpunten
In de vorige vergadering is besloten dat een werkgroep aan de gang gaat om
vóór de ALV van juni 2022 een proactieve aanpak voor de installatie van
oplaadpunten uit te werken. Daarvoor zoeken we nog versterking, vooral op
financieel en juridisch/organisatorisch gebied. Voor meer informatie kan je
terecht bij Arie Huisman (06 12215754), Wim van Heugten (06 57966849) of
Titus Buiting (06 51838867). Of meld je meteen aan bij Paul Warmerdam
(06 48400023).

•

Oproep voor de uitbreiding van onze Technische Commissie
Voordat de coronacrisis roet in het eten gooide, was de TC bezig om een
betere taakverdeling te organiseren. Dat moet vooral de last van Arie
Huisman verlichten en zorgen voor een betere continuïteit. Wil jij ook een
bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud van de parkeerkelder? Meld
je dan aan bij Wim van Heugten (06 57966849). Begin volgend jaar starten
we dan met de verdeling van de taken onder de leden van de TC en het
organiseren van regelmatig overleg (rekening houdend met de dan geldende
corona-maatregelen).

Verenigingen van Eigenaars Welgelegen Haven Parkeerkelder I en II te Apeldoorn
Volmacht voor Algemene Ledenvergadering.

Hierbij geeft ondergetekende:
Naam: ……………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………….

Volmacht aan:
Naam: ……………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
Om voor hem/haar* op datum: …………………………………………………………………… te houden
algemene ledenvergadering van de vereniging van eigenaars Welgelegen Haven
Parkeerkelder 1/ 2* daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

Plaats: ……………………………………………………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………………………………………….
handtekening

*doorhalen wat niet van toepassing is

