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Onderwerp  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
Datum      7 april 2017 
 
Geachte leden, 
 
Van harte nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 
de Bewonersvereniging Nieuwediep op: 
 
Woensdag 17 mei 2017 in Buurthuis de Beuk,  
Hertzogstraat 7 te Den Helder 
 
De vergadering begint om  19:30 uur. 
Zaal open vanaf 19:00 uur 
  
Tijdens deze  vergadering brengt het  bestuur verslag uit  over het  jaar 2016 
 
De  agenda voor de vergadering is als volgt: 
 
 Agenda 
 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen vorige ALV 
4. Aftreden voorzitter 
5. Kiezen en benoeming nieuwe voorzitter  
6. Jaarverslag secretariaat 
7. Financiële verantwoording 
8. Kascontrole 
9. Rondvraag 
Pauze 
 

Omstreeks 20:15 uur zal de heer Cees Rondel een presentatie en een 
levendig praatje wil houden over de geschiedenis van Den Helder en de 
oude panden die nu WT flats etc. zijn  
 

Aan mw W C Hermeler van Til 
Beatrixstraat 3 B 
1781 EL DEN HELDER 
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De stukken voor de  jaarvergadering kunt u vanaf 15 april 2017 ook downloaden 
via onze website http://www.bewonersvereniging-nieuwediep.nl  
 
De huidige  voorzitter de  heer  P.M.M. Offermanns heeft besloten tijdens deze 
algemene  ledenvergadering af te treden als voorzitter.  Kandidaten kunnen zich 
tot 10  mei 2017 schriftelijk melden bij de  secretaris van de vereniging. 
 
Mw. J.J. van Beveren stelt zich kandidaat voor de vacature van voorzitter. 
Zij is sinds 2012 bestuurslid van de vereniging en sinds 2015 secretaris en heeft  
inmiddels  bewezen over voldoende  kennis en vaardigheden te beschikken om het 
voorzitterschap over te nemen. 
Ieder lid mag zich kandidaat stellen voor deze functie. Van u wordt wel verwacht 
affiniteit en kennis te hebben van de Volkshuisvesting of de bereidheid die kennis 
te verwerven. De aanwezige leden op de algemene  ledenvergadering benoemen 
de voorzitter in functie. Daarna beslist het bestuur over de invulling van de overige 
functies.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.J. van  Beveren - Bernard 
 
Secretaris 
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