Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de LVGO op 8 april 2014 *)
De vergadering is weer in de Bergkerk in Amersfoort. De zaal is open om 10:00 uur. Omdat we best het
een en ander te bespreken hebben verzoeken wij u om tijdig aanwezig te zijn. De ALV begint om 10:30
uur precies.
In Wijzer Wonen stond weliswaar dat er dit jaar géén thema verbonden is aan de ALV, maar dat is er
eigenlijk wèl. Het thema dit keer is “De toekomst van de LVGO.” Weest u niet bang; wij piekeren er niet
over om de LVGO op te heffen. Maar er moeten wel een paar zaken besproken worden, en daarom is
onze toekomst als vereniging een belangrijk onderwerp dit jaar. Wij willen onze visie op de toekomst
uitleggen, we willen vertellen hoe de resultaten van de ledenenquête daarin passen en we vragen uw
steun en instemming voor het te voeren beleid.
Agenda
1. 10:30 uur: Opening en welkom
2. Jaarrede: Een korte terugblik op het afgelopen jaar en ontwikkelingen in de vereniging.
3. Jaarverslag
We bespreken kort het verslag van de ALV van vorig jaar zoals dat is gepubliceerd in Wijzer
Wonen nummer 144 (juni 2013). En ook het verslag (in vogelvlucht) van de secretaris over ons
reilen en zeilen in het afgelopen jaar.
Een belangrijk onderdeel van dit agendapunt vormen de financiën; uit het financieel jaarverslag
over 2013 blijkt dat we vorig jaar belangrijk hogere kosten hebben gehad. Er zal een toelichting
worden gegeven. De jaarstukken zullen wij u per email sturen zodra de financiële controle heeft
plaatsgevonden.
4. Bestuur
In het afgelopen jaar zijn er twee belangrijke bestuurswisselingen geweest. Hans Owel, toen nog
interim-voorzitter, heeft in het voorjaar te kennen gegeven dat hij per direct zijn functie wilde
neerleggen. Sindsdien hebben wij gefunctioneerd zonder voorzitter. Niet ideaal natuurlijk, en we
zijn nog steeds op zoek naar een goede voorzitter met de kwalificaties zoals wij die
geformuleerd hebben.
Behalve Hans heeft ook Trude de Haan haar functie als penningmeester neergelegd. De redenen
daarvoor liggen hoofdzakelijk in de persoonlijke sfeer. Gelukkig heeft kortgeleden, begin dit jaar,
Piet Jan Siderius zich beschikbaar gesteld als penningmeester. We kenden hem al omdat hij in
het vorig jaar al onze boekhouding bijhield en de jaarstukken over 2012 heeft geproduceerd. We
leggen graag zijn benoeming als penningmeester aan u voor.
Ook bood Bert Zuur zich aan voor een functie in ons bestuur. De kennis en ervaring van Bert
liggen vooral op het terrein van de ledenadministratie die tot dusver door de secretaris werd
gedaan. Dit kan een belangrijke taakverlichting betekenen voor de secretaris en we hopen dan
ook dat u accoord kunt gaan met zijn benoeming als bestuurslid. Beiden zijn lid van de LVGO en
Bert is zelfs aspirant lid van een initiatiefgroep.
5. Om ca 12:30 uur: Lunchpauze (tot uiterlijk 13:30 uur).
6. Presentatie conclusies uit de ledenenquête
7. Gesprek bestuur – leden n.a.v. enquête en beleidsplannen bestuur
8. Om ca 16:00 uur: Sluiting

*) Dit document is bedoeld voor bestuursleden van de LVGO èn voor leden die zich hebben aangemeld
als deelnemer aan de ALV van 8 april 2014.

