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Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk 

 
Uitnodiging ALV op dinsdag 19 april 2016 

 

Aan: de leden van de HVMB 

 

Betreft: Uitnodiging ALV op 19 april 2016 vanaf 20:00 uur in het Bowlingcentrum Westerpark 

 

Zoetermeer, 1 april 2016 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Het bestuur van de HVMB heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering op dinsdag 19 april 2016 in het Party & Recreatiecentrum Westerpark te 

Zoetermeer. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar. Na 

afloop van de vergadering zal u een drankje worden aangeboden. De agenda voor de 

vergadering staat op de achterkant van deze uitnodiging.  De bijlagen staan op internet 

(www.hvmb.net). 

 

Wij wijzen u met nadruk op het belang van uw aanwezigheid. 

Zoals u in de agenda kunt zien zal het bestuur u verschillende ideeën presenteren over het 

onderhoud en vervanging van de toplaag van het dek. In deze ALV zullen keuzes gemaakt 

worden over de opties die wel en niet verder onderzocht gaan worden. Het zou zo maar 

kunnen dat we met elkaar vinden dat er een heel andere toplaag moet komen (gekleurde 

tegels of een soort asfalt laag in plaats van de tegels die er nu liggen). De keuzes die in deze 

vergadering worden gemaakt, hebben directe invloed op uw woonomgeving (en mogelijk 

ook op de waarde van uw huis). Het is daarom van groot belang dat u aanwezig bent op deze 

vergadering.  

 

Ondanks herhaalde oproepen heeft zich nog geen opvolger aangemeld voor de huidige 

voorzitter die er mee stopt. Aanmelden kan nog steeds. 

 

Op de achterzijde vindt u de agenda voor de ALV en vanaf 1 april 2016 staan de bijlagen voor 

de ALV op de website van de HVMB aan de rechterzijde onder de kop: Jaar 2015 

 

 

Namens het Bestuur, 

Michael Jurriaans 

Voorzitter 

 

 

 



Secretariaat HVMB, Tichelberg 36, 2716LM Zoetermeer, 

e-mail: info@hvmb.net, internet: www.hvmb.net; 

KvK: nr.: 40409585, Bank: ING, rekening nr.: NL49INGB0004317093 

 

Agenda ALV  
19 april 2016 

 
 

1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda. 

 

2. Bespreking en vaststelling van het verslag van de vorige ALV op 14 april 2015. 

 

3. Verslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2015. 

 

4. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2015. 

 

5. Verslag van de kascommissie, décharge aan het bestuur en samenstelling nieuwe 

kascommissie. 

 

6. Verkiezing nieuwe voorzitter: 

De huidige voorzitter (Michael Jurriaans) heeft in de ALV van 2015 al aangegeven dat hij zich 

niet meer herkiesbaar zou stellen. Ondanks herhaalde oproepen heeft geen lid zich als 

voorzitter aangemeld. Aanmelden kan nog steeds.  

 

7. Ideeën over groot onderhoud en vernieuwing toplaag van het dek: 

Afgelopen maanden heeft de Technische Commissie zich verdiept in het groot onderhoud en 

de noodzakelijke vervanging van de toplaag van het dek. Tijdens de vergadering zullen 

verschillende varianten worden gepresenteerd. Naast esthetische en technische kwaliteiten 

zullen ook de kosten in de uiteindelijke afweging worden meegewogen. Het bestuur wil in 

deze ALV met u nagaan of we een aantal varianten kunnen laten afvallen. Daarna zullen de 

voor- en nadelen van de overgebleven varianten door de Technische Commissie verder 

worden onderzocht en in een extra ALV (liefst voor de zomer) gepresenteerd worden. In deze 

extra ALV zullen dan definitieve besluiten genomen kunnen worden. 

 

8. Bespreking en vaststelling meerjarenonderhoudsplan (MJOP), begroting 2016 en 

contributie 2016. 

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2016 niet te wijzigen (dekwoning met bijbehorende  

garage €690,- en per losse garage €69,- ), zolang de besluitvorming over het groot onderhoud 

en de gevolgen daarvan voor het MJOP nog niet definitief is. 

 

U kunt als huiseigenaar de HVMB machtigen om de contributie automatisch te laten 

incasseren. Deze wordt dan in drie termijnen om de twee maanden van uw rekening 

afgeschreven. Op de website (www.hvmb.net) staat het machtigingsformulier. Print deze, vul 

hem in en stuur de machtiging voor 29 april 2016 op naar de penningmeester dan wordt het 

nog voor de contributie van dit jaar geregeld.  

 

 

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 

 


