Datum verzending: 12 augustus 2022
Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geachte leden van de Vereniging SamenBeverwijk,

Op 3 augustus 2022 is aan u de vooraankondiging van onze Algemene Ledenvergadering (ALV) per e-mail
verzonden. Hieronder vindt u nogmaals de locatie, datum en tijd van de vergadering.
Locatie: Stadsbrouwhuis Broer & Zus (Schans 10 te Beverwijk)
Datum: dinsdag 27 september 2022
Tijd: 19:30 (inloop vanaf 19:15)
In deze uitnodiging treft u de voorlopige agenda en de procedure voor het aanmelden als kandidaatbestuurslid.
Bijwonen ALV
Bent u lid van de Vereniging SamenBeverwijk en wilt u de ALV op dinsdag 27 september 2022 bijwonen?
Stuur dan uiterlijk vrijdag 23 september 2022 “Aanwezig” naar: secretariaat@samenlokaalbeverwijk.nl.
De voorlopige agenda voor de ALV ziet er als volgt uit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening door de (dag)voorzitter en vaststelling agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen van de ALV van 23 april 2022
In gesprek met Ali Bal (onderhandelaar en wethouder)
In gesprek met de fractie van Samen Lokaal Beverwijk
In gesprek met het bestuur van Vereniging SamenBeverwijk
Verzoek tot aftreden Penningmeester (ingediend door M. Stengs)
Bestuursverkiezingen
Rondvraag
Sluiting

Bestuursverkiezingen: aanmelden als kandidaat-bestuurslid
In het bestuur van de Vereniging SamenBeverwijk zijn 2 bestuursfuncties vacant, namelijk: Voorzitter en
Secretaris. Wilt u zich verkiesbaar stellen? Dat kan! Wanneer u interesse heeft kunt u zich aanmelden als
kandidaat-bestuurslid. Wij verzoeken u om uw aanmelding uiterlijk twee weken voor de ledenvergadering
(vóór 13 september 2022) per e-mail te versturen naar: secretariaat@samenlokaalbeverwijk.nl. Bij uw
aanmelding verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden:

-

Wie bent u?
Wat doet cq. heeft u in het dagelijks leven gedaan?
In welke bestuursfunctie(s) bent u geïnteresseerd?
Heeft u ervaring in bestuursfuncties? Zo ja, welke en wat heeft u gedaan in die functie(s)?
Wat wilt u bereiken in deze functie?

Na uw aanmelding als kandidaat-bestuurslid ontvangt u van ons een bevestiging en een uitnodiging voor
een kennismakingsgesprek. De informatie van de kandidaat-bestuursleden wordt uiterlijk 20 september
2022 per e-mail met de leden gedeeld. Dit zodat zij zich kunnen voorbereiden op de bestuursverkiezingen.

Datum verzending: 12 augustus 2022
Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Bestuursverkiezingen: procedure
Op 27 september 2022 wordt de leden gevraagd – middels stembriefjes – schriftelijk te stemmen over de
kandidaat-bestuursleden. Kunt u de ALV niet bijwonen, maar wilt u wel stemmen? Stuur dan een e-mail
naar secretariaat@samenlokaalbeverwijk.nl; wij bieden u de mogelijkheid om een ander lid tijdens de ALV
namens u te laten stemmen middels een volmacht.

Voor meer informatie over de procedure verwijzen wij u graag naar de Statuten en het Huishoudelijk
Regelement van de Vereniging SamenBeverwijk, zie bijlage of https://samenlokaalbeverwijk.nl/informatie/.
Vragen en/of aandragen
Heeft u vragen of wenst u iets aan te dragen voor de agenda van de ALV? Stuur dan een e-mail naar:
secretariaat@samenlokaalbeverwijk.nl.

Wij zien en spreken u graag op de ALV van dinsdag 27 september 2022.
Met vriendelijke groet,
Cor Bart, Jean-Paul van Luijn, Ruud Magre en Harry Anderies

