Uitnodiging voor de digitale bewonersvergadering van het Wijkberaad Nieuw Waldeck
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de digitale bewonersvergadering op de website
van het wijkberaad.
Woensdag :
Aanvang:
Plaats:

29 april 2020
n.v.t.
website Wijkberaad Nieuw Waldeck

Deelnemers: Henk de Valk (voorzitter), Ronald Sikking (penningmeester), Henk Snijder
(BIT), Cathi van der Kruit (algemeen lid), Wouter van den Ende (algemeen lid), Annelies
Jansen (werkgroep Water en stadstuin DeGroeneGeest), Daniël Veldman (werkgroep
Waanzinnige Waldecktuin), Annemieke van der Veen-Knoester (buurttuin
Toscaninistraat), Rob Schouten (redactiecommissie)
Woord vooraf
De bedoeling van deze digitale manier van vergaderen is de bewoners van Nieuw
Waldeck kennis te laten nemen van het inhoudelijke en financiële jaarverslag over 2019
en goedkeuring te verkrijgen voor het verslag van de vorige bewonersvergadering op 27
november 2019. Verder stelt het Algemeen Bestuur een bestuurswisseling voor.
Agenda
1. Opening en mededelingen
Als voorzitter van het Wijkberaad Nieuw Waldeck heet ik u van harte welkom op deze
digitale bewonersvergadering. De beperkingen van dit Corona tijdperk noodzaken het
Algemeen Bestuur tot deze vorm van vergaderen.
2. Verslag bewonersvergadering 27 november 2019
U wordt verzocht het verslag te lezen en te reageren via het contactformulier als u
opmerkingen of bezwaren heeft.
3. Vaststelling financieel en inhoudelijk verslag over 2019
Na lezing of doorlezing van het jaarverslag gelieve u eventuele opmerkingen of
bezwaren door te geven met het contactformulier. De verklaring van décharge van de
kascommissie vindt u in de bijlagen.
4. Vaststelling bestuur
a. Henk de Valk stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn van twee jaar als
voorzitter. In plaats daarvan stelt hij zich beschikbaar als secretaris voor een zelfde
termijn.

b. Het Algemeen Bestuur stelt voor Annemieke van der Veen van de buurttuin aan
de Toscaninistraat voor een periode van twee jaar te benoemen als vicevoorzitter.
Als u opmerkingen of bezwaren heeft tegen punt a. en/of b. verzoeken wij u dat door
middel van het invullen van het contactformulier op deze website te laten weten.
5. Rondvraag
6. Volgende bewonersvergadering 25 november 2020
7. Sluiting

