
 

 

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk 
 
Aan: de leden van de HVMB 
 
Betreft: Uitnodiging ALV over bestuursjaar 2014 op 14 april 2015 vanaf 20:00 uur in het 
Bowlingcentrum Westerpark 
 
 
 

Zoetermeer, 31 maart 2015 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het bestuur van de HVMB heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering op dinsdag 14 april 2015 in het Party & Recreatiecentrum Westerpark te 
Zoetermeer. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19:45 uur staan de koffie en cake 
klaar. Na afloop van de vergadering zal u een drankje en een hapje worden aangeboden. De 
agenda voor de vergadering vindt u aan het slot van deze uitnodiging. 
 
Het bestuur wijst u op enkele punten die uw speciale aandacht verdienen en die in de 
vergadering aan de orde zullen komen.  
 
Samenstelling bestuur: Het bestuur bestaat nu uit 4 personen en is daarmee tot het 
absolute minimum geslonken. Alleen lopende zaken en (aanstormend) groot onderhoud 
kunnen worden afgehandeld. In 2016 zal de huidige voorzitter terugtreden. Dit bestuur heeft 
dringend versterking of ondersteuning nodig. Vooral leden die een garage en / of een woning 
op de Turfberg hebben zouden meer dan welkom zijn. 
Groot onderhoud: het bestuur stelt voor verder te gaan met de commissie van deskundige 
dekbewoners die dit groot onderhoud gaat begeleiden. Naast Richard Verbeek (bestuurslid 
technische zaken) zijn dit Willem Hermans en Dick Havenaar. Ook U kunt zich daarvoor 
aanmelden bij de voorzitter.  
Juridische status HVMB: het bestuur stelt voor verder te gaan met de juridische commissie 
(heren Laarman, Klein en Meijroos). De eigendommen en eigendomsverhoudingen worden 
in kaart gebracht. Afgelopen jaar is een juridische procedure gestart over het verplichte 
karakter van het lidmaatschap. 
Contributie 2015: het bestuur stelt voor de contributie te handhaven. De contributie 
bedraagt dan € 690 voor een dekwoning inclusief bijbehorende garage en € 69 voor elke 
aparte garage. Zoals in de ALV van vorig jaar aangegeven ontstaat er mogelijk in 2017 een 
tekort. Een grotere contributie verhoging (5%) in de komende jaren wordt niet uitgesloten. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michael Jurriaans   / Rob Oosterveer 
Voorzitter    / Secretaris 

 

 

 



ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 april 2015 

Locatie: Bowlingcentrum Westerpark 

Tijd: 20:00 – 22:30 uur 

 

 

AGENDA 

1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda 
 
2. Bespreking en vaststelling van het verslag van de vorige ALV op 15 april 2014 
  
3. Verslag van het bestuur, balans en resultatenrekening over het verenigingsjaar 2014 

 
4. Verslag van de kascommissie, decharge aan het bestuur en samenstelling nieuwe  

kascommissie 
 
5. Technische zaken dekken. Bespreking onderhoud 2014, onderzoek spankabels en 

voorbereiding groot onderhoud 2016 
 

6. Juridische zaken lidmaatschap en eigendomsverhoudingen. 
 

7. Brand in garage Tichelberg noord: gevolgen en aanbevelingen. 
 
8. Bespreking en vaststelling meerjarenonderhoudsplan, begroting 2015 en contributie 2015 
 
9. Rondvraag en sluiting van de vergadering 

 

 

 
Na afloop van de vergadering is er tot 23:00 uur gelegenheid om gezamenlijk een glas te 
drinken 

De achterliggende stukken staan op de website van de HVMB: www.hvmb.net 
 
Op de voorpagina onder de kop 2014 vind u alle documenten 
 


