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Datum: 27 mei 2019 
Betreft: Uitnodiging alv (algemene ledenvergadering) 
 
 
 
 
Geachte heer en/of mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit als lid van wijkvereniging Brunnepe - Hanzewijk voor een algemene 
ledenvergadering die op woensdag 10 juli om 19.30 uur zal worden gehouden in ons 
wijkcentrum Reyersdam. 
 
Dit is helaas wat later dan u van ons gewend bent maar burgemeester Koelewijn kon niet 
eerder en het bestuur vindt het belangrijk dat hij bij deze algemene ledenvergadering 
aanwezig is. Hij zal hier uitleg geven over het adviesrapport van Ervaringshus want n.a.v. 
van dit rapport heeft de Gemeente Kampen een brief opgesteld. Hierin staat o.a. hoe de 
Gemeente Kampen de functie van de wijkvereniging/wijkcentrum ziet in de toekomst 
(agendapunt VII). 
 
U treft de agendapunten voor de algemene ledenvergadering in bijgevoegde agenda aan.  
 
Wij hopen van harte u bij de algemene ledenvergadering te ontmoeten. Heeft u 
onderwerpen/vragen of suggesties die u graag besproken zou willen hebben tijdens de 
algemene ledenvergadering mail deze naar wijkcentrum@reyersdam.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het bestuur van wijkvereniging Brunnepe - Hanzewijk, 
 
F.C. van den Belt 
(Voorzitter) 
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OFFICIËLE UITNODIGING / AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
 

 
AGENDA 

 
Datum: woensdag 10 juli 2019 
Ontvangst: 19.15 uur 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Grote/Kleine Krea ruimte 
 

I. Opening 
 

II. Ingekomen stukken en/of mededelingen 
 

III. Notulen algemene ledenvergadering 2018, d.d. 27-06-2018 
 

IV. Verslag activiteiten afgelopen jaar 
 

V. Jaarverslag penningmeester 
− Financieel verslag 2018 (jaarrekening 2018); 
− Vaststelling begroting 2020; 
− Contributie. 

 
VI. Verslag kascontrole/kascommissie 
 

VII. Uitleg burgemeester B. Koelewijn/Mevr. K. van Moll Gemeente Kampen) 
inzake adviesrapport Ervaringshus: 
1. Verzelfstandigen van het beheer van wijkcentrum Reyersdam. 
2. Verbeteren exploitatie Reyersdam met behulp van coaching. 
3. Doorontwikkeling Samenwerkingsverband Brunnepe. 
4. Positie van het gebouw in het gebied. 

 
VIII. Bestuursverkiezing/Aftredingsrooster 

Aftredend: 
Dhr. D. Karst is afgelopen jaar afgetreden als bestuurslid. 
Dhr. R. Töller is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar, secretaris functie vacant. 
 
Beoogd: 

 Het bestuur stelt voor om Klaas van Dijk als bestuurslid te benoemen. 
 
IX. Rondvraag 

 
X. Sluiting 

 
Als lid meldt u zich aan bij binnenkomst van de algemene ledenvergadering en hier worden u de 
notulen algemene ledenvergadering 2018 d.d. 27-06-2018, jaarrekening 2018, begroting 2019 
uitgereikt. Wilt u deze stukken eerder inzien dan is dit mogelijk vanaf 26 juni 2019 in wijkcentrum 
Reyersdam.  
Deze algemene ledenvergadering is uitgeschreven door het zittende bestuur.  


