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Uitnodiging ALV op donderdag 16 november 2017 
 

 

Aan: de leden van de HVMB 

 

Betreft: Uitnodiging ALV op 16 november 2017 om 20:00 uur in het Bowlingcentrum 

Westerpark 

 

Zoetermeer,  02 november 2017 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

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

Leden Vergadering op donderdag 16 november 2017 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 de 

website op het internet (www.hvmb.net).  

 

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

In deze ALV gaan we het hebben over de offerte die de aannemer aan ons heeft 

aangeboden. We hebben inzicht in de kosten voor het vervangen van de waterdichte laag en 

ook de offertes voor het inkopen in het groot onderhoud van de patio VvE’s voor de patio 

binnentuin zijn binnen. Aansluitend gaan we stemmen of deze aannemer het groot 

onderhoud mag gaan uitvoeren.  

 

Op de achterzijde vindt u de agenda voor de ALV en de bijlagen voor de ALV staan op de 

website van de HVMB aan de rechterzijde onder de kop:  Info over 2016 en de ALV in 2017.  

 

In het vervolg wil het bestuur van de HVMB de email gaan gebruiken als primaire 

comunicatiemiddel naar de leden. Wij kunnen u dan op de hoogte te houden van het groot 

onderhoud. Hiervoor hebben we van ieder lid een emailadres nodig. Van veel leden hebben 

we die nog niet. Op de website, bij de stukken voor deze ALV staat ook een lijst van leden 

waarvan het bestuur het emailadres niet heeft. Staat u ook op deze lijst, dan verzoeken wij u 

vriendelijke een email te sturen naar info@hvmb.net, zodat uw emailadres bekend word.   

 

Namens het Bestuur, 

 

Rob Oosterveer   Arie Amptmeijer 

Secretaris    Voorzitter 
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Agenda extra ALV  
16 november 2017 

 
 
 

1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda. 

 

2. Bespreking notulen vorige ALV van 30-05-2017. 

 

3. Aktiepuntenlijst. 

 

4. Communicatie naar de leden. 

 

5. De notaris en de wijziging splitsingsakten 

 

6. De afspraken met de gemeente 

 

7. Bespreking groot onderhoud, de offerte van de aannemer,  aansluitend: stemmen 

over gunning van de opdracht aan de aannemer voor het groot onderhoud. 

 

8. Offertes voor de patio’s in het groot onderhoud. 

 

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 

 

 

 


