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Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk 

 

 

Uitnodiging ALV op dinsdag 28-06-2016 
 

 
Aan: de leden van de HVMB 

 

Betreft: Uitnodiging ALV op 28 juni 2016 vanaf 20:00 uur in het Bowlingcentrum Westerpark 

Bijlage: Groot onderhoud 2016-2018 

Zoetermeer, 12 juni 2016 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

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

ledenvergadering op dinsdag 28 juni 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.   

 

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

 

Zoals u op de vorige ALV heeft vernomen gaan we de waterdichte toplaag van het dek 

vernieuwen. Hiervoor zijn 2 systemen geselecteerd en er moet beslist worden welk systeem 

op ons dek aangebracht gaat worden. Ook wordt het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 

gepresenteerd voor de jaren na vervanging van de toplaag.  

 

De heer Kempen, woningeigenaar in ons complex, heeft zich gemeld als kandidaat 

voorzitter. In deze vergadering zal gestemd worden over zijn aanstelling als voorzitter. 

 

Op de achterzijde vindt u de agenda voor de ALV en de bijlage met daarin de uitleg over de 

systemen wordt een week voor de ALV rondgestuurd. 

 

 

 

Namens het Bestuur, 

Rob Oosterveer 

Secretaris 
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Agenda ALV  

28 juni 2016 

 
 

1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda. 

 

2. Bespreking en vaststelling van het verslag van de vorige ALV op 19 april 2016. 

- Actiepuntenlijst 

 

3. Verkiezing nieuwe voorzitter: 

De voormalige voorzitter (Michael Jurriaans) heeft ons bestuur inmiddels verlaten en nu is de 

heer Kempen (Tichelberg 19) bereid gevonden deze functie te vervullen 
Stemming nieuwe voorzitter. 

 

4. Vernieuwing van de toplaag van het dek: 

-Door opvraging van offertes bij diverse leveranciers hebben we inzichtelijk kunnen maken 

wat de kosten zijn voor aanleg en onderhoud van de 2 mogelijke deksystemen 

-Een architect heeft ontwerpen gemaakt van de 2 systemen en hiermee  is getracht 

inzichtelijk te maken hoe de systemen esthetisch in onze omgeving passen. 

-Technische voor en nadelen van de 2 deksystemen moeten tegen elkaar worden afgewogen: 

Stemming deksysteem 

 

5. Bespreking kosten meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 

 

6. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 

 


