Verenigingen van Eigenaars Welgelegen Haven Parkeerkelder I en II te Apeldoorn
Uitnodiging voor de extra ALV dd 17 januari 2022

Beste leden,
Op 13 december 2021 heeft een ALV plaatsgevonden. Helaas werd het vereiste aantal
aanwezigen niet gehaald waardoor er geen rechtsgeldig besluit is genomen over een 2-tal
onderwerpen, t.w. de vaststelling van de begroting van PK1 (voor PK2 is geen quorum
vereist) en ten aanzien van het voorstel om de financiële administratie uit te besteden.
De regels eisen dat er opnieuw en op korte termijn een ALV wordt georganiseerd om beide
punten in stemming te brengen. (zie de Notitie Uitoefening Stemrecht op de website.)
Daarom nodigen wij u uit voor een korte ONLINE Algemene Ledenvergadering welke wordt
gehouden op 17 januari 2022, van 20.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur.
Wij vragen u uiterlijk 24 uur voor aanvang voor de VVE vergadering te registreren met
onderstaande link.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqdeGqqDsiH9W8YkE9clj-Je72gI6EsHLD
Na registratie, ontvangt u automatisch een email met informatie over hoe u aan de
vergadering kunt deelnemen en de meeting link.

De agenda van deze ALV, de notulen van 13 december 2021, de notitie uitoefening
stemrecht en de begroting 2022, inclusief de toelichting en de memo reservefonds vindt u
op onze website https://vve-welgelegen-haven.nl/.
Om toegang te hebben dient u ingelogd te zijn. Heeft u nog geen toegang, dan kunt u 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 uw vraag naar: berdyvandermeer@gmail.com.
Agenda
1. Opening en vaststellen notulen van de ALV van 13 december 2021
2. 2e Stemronde Vaststelling begroting PK1 2022
(Stemming: geen minimumeis v.w.b. aanwezigheid; gewone meerderheid ‘helft plus
een’)
3. 2e Stemronde voorstel uitbesteding financiële administratie
(Stemming: geen minimumeis v.w.b. aanwezigheid; gewone meerderheid ‘helft plus
een’)
4. Rondvraag en sluiting
Voorbereiding
Het lidmaatschap van vve Welgelegen Haven Parkeerkelder is persoonlijk. Wanneer u niet aanwezig
kunt zijn, kunt u via onderstaand machtigingsformulier een ander lid machtigen om te
vertegenwoordigen. Stuur daarvoor een e-mail aan berdyvandermeer@gmail.com, met het
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ingevulde en ondertekende formulier in de bijlage. Het formulier mag ook in de brievenbus, baron
Sloetkade 249. En vergeet niet degene die u wilt machtigen te informeren.

Als laatste doen wij wederom een dringend beroep op u om deel te nemen aan de volgende
werkgroepen:
Werkgroep Laadpunten
In de vorige vergadering is besloten dat een werkgroep vóór de ALV van juni 2022 een proactieve
aanpak voor de installatie van oplaadpunten uitwerkt. Daarvoor zoeken we nog versterking, vooral
op financieel en juridisch/organisatorisch gebied. Voor meer informatie kunt u terecht bij Arie
Huisman (06 12215754), Wim van Heugten (06 57966849) of Titus Buiting (06 51838867). Of meldt u
direct aan bij Paul Warmerdam (06 48400023).
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. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud van de parkeerkelder?
Meldt u dan aan bij Wim van Heugten (06 57966849). Binnenkort starten we 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).

Tot zover, als u nog vragen heeft, dan kunt u mij uiteraard contacten.
Verder rekenen wij op uw aanwezigheid op 17 januari 2022.
Met vriendelijke groet,
namens de besturen PK1 en PK2,
Berdy van der Meer, secretaris PK2.
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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
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