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Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk 

 
Uitnodiging ALV op donderdag 26 april 2018 

 

Aan: de leden van de HVMB 

 

Betreft: Uitnodiging ALV op 26 april 2018 om 19:45 uur in het Bowlingcentrum Westerpark 

 

Zoetermeer,  12april 2018 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Het bestuur van de HVMB heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Leden 

Vergadering op donderdag 26 april 2018 in het Party & Recreatiecentrum Westerpark te 

Zoetermeer. De vergadering begint om 19:45 uur. Vanaf 19:30 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 de website 

op het internet (www.hvmb.net).  

 

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

In deze ALV legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar 2017 en kijken we 

vooruit naar het groot onderhoud die dit jaar (2018) uitgevoerd gaat worden. Wij hebben 

overeenstemming bereikt over het groot onderhoud en de invulling daarvan. Ook hebben 

we overeenstemming met het grootste deel van de patio VvE’s om tegelijkertijd het groot 

onderhoud van de patio-binnentuin uit te voeren. 

 

Oproep aan de patio VvE’s om mee te doen met het groot onderhoud. 

Hierbij vraagt het bestuur aan de patio VvE’s om mee te doen met het groot onderhoud. 

Momenteel hebben we van 9 patio VvE’s de bevestiging mee te doen, maar als bestuur 

willen we graag dat ALLE patio VvE’s meedoen met het onderhoud van de patio-tuin. Het is 

nog steeds mogelijk om mee te doen, het bestuur wil helpen waar mogelijk om dit te 

realiseren.  

 

Op de achterzijde vindt u de agenda voor de ALV en vanaf 12 april 2018 staan de bijlagen 

voor de ALV op de website van de HVMB.  

 

 

 

Namens het Bestuur, 

Arie Amptmeijer, Voorzitter 

Rob Oosterveer, Secretaris 
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Agenda extra ALV  
26 april 2018 

 
 
 

1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda. 

 

2. Bespreking notulen vorige (extra) ALV van 16-11-2017. 

 

3. Verslag van het bestuur over verenigingsjaar 2017 met aansluitend de (her)verkiezing 

van de secretaris. 

 

4. Aktiepuntenlijst. 

 

5. Financieel verslag van het bestuur over verenigingsjaar 2017. Met aansluitend het 

verslag van de kascommissie, décharge aan het bestuur en samenstelling nieuwe 

kascommissie. 

 

6. Financiële status, begroting 2018 en contributie 2018. 

 

7. Bespreking groot onderhoud en de planning voor het groot onderhoud. Stemming 

over verlichtingscontract met de gemeente Zoetermeer 

 

8. Groot onderhoud patio-binnentuinen 

 

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

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 20 mei 2018 op naar de penningmeester dan wordt het 

nog voor de contributie van dit jaar geregeld. 


