
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Datum: Dinsdag 24 april 2018

Plaats: Aula van “de Tweemaster” aan het Broekplein

Tijd: 20.15 uur

We willen u graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2018.

Dit geldt natuurlijk ook voor de nieuwe bewoners van onze wijk.

Mocht u nog geen lid zijn, geen probleem, u bent van harte welkom als nieuw lid!

De voorlopige agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2018 luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 18 april 2016 (op website te vinden).

4. Stand van zaken komst skeelerbaan op terrein van de Warmondse IJsclub.

* Convenant Teylingen-Warmondse IJsclub – Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen.

* Toelichting op de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag dat een omgevingsvergunning

voor het aanleggen van een skeelerbaan niet nodig is. Dit n.a.v. het ingestelde beroep door o.a. de

VVE op het besluit van de gemeente Teylingen.

* Besluit van het bestuur van de VVE om geen vervolgstappen te zetten in de juridische

procedure.

5. Stand van zaken m.b.t. ons kinderspeelveld (versus losloopgebied honden), gelegen achter de

woningen aan de Blauwkarper en het fietspad langs de spoorlijn (Veerpolderpad).

6. Financiën:

* Verslag van de penningmeester over 2016-2017 en de begroting voor 2018-2020.

* Verslag van de kascontrolecommissie.

* Vaststellen nieuwe contributie (voorstel € 15 voor 2018 -2019) en manier van innen.

* Benoemen nieuwe kascontrolecommissie.

7. Technische Commissie

* Hemelwaterafvoer, riolering en drainage.

* Bitumen bedekking op daken, dakterrassen en schuren.

8. Zoektocht nieuwe secretaris. Astrid Burghout stopt binnenkort na 15 jaren in het bestuur.

9. Rondvraag.

Tijd voor een drankje en een hapje.

Als u nog agendapunten wilt toevoegen, wilt u dit melden via de voorzitter of de secretaris.

Om rekening te kunnen houden met de inkopen, verzoeken we u om het bijgeleverde strookje in te

leveren bij de voorzitter of secretaris vóór vrijdag 20 april. Mailen mag natuurlijk ook via

bovenstaand adres.

Ca. 125 leden hebben hun e-mailadres doorgegeven en ontvangen deze uitnodiging ook per mail.

Voor leden die er nog niet toe gekomen zijn om hun e-mailadres op te geven, hierbij dus het

dringende verzoek om dit alsnog te doen via het bovenstaande e-mailadres!

Tot ziens op dinsdag 24 april 2018.

Voorzitter: Louis Eggen, Zilverkarper 20 tel: 5221142

Secretaris: Astrid Burghout, Bronforel 4 tel: 5215008



Resultatenrekening VVE Karpers en Forellen 8 maart 2016 – 31 december 2017

Opbrengsten:

Contributies 20,00

Rente 0,38

Totaal 20,38

Lasten

Bestuurskosten

Drukwerk

Verzekering

Bankkosten

Website

KvK

Juridische

bijstand

379,88

442,63

243,38

164,55

30,00

15,00

312,00

Totaal 1.587,44

Resultaat -1567,06

Balans per 31 december 2017

Activa 31-12-2017 08-03-2016 Passiva 31-12-2017 08-03-2016

Bank 260,29 1682,43 Vermogen 1623,79 1623,79

Kas 0,00 145,30 Resultaat -1567,06 0

Spaar 166,44 166,06 56,73 1623,79

Terugbet.

leden

370,00 370,00

426,73 1993,79 426,73 1993,79

Begroting 2018-2020

Bankkosten 180

Bestuurskosten 400

Verzekering 250

Website 30

Drukwerk 300

KvK 15

Totaal 1175

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


