
Uitnodiging 
Jaarvergadering 2019 op 24 april 2019 

Beste leden van de huurdersvereniging Woonvallei. 

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering die zal plaats vinden op 24 april 2019 a.s. om 19.30 uur 

 
De vergadering zal plaats vinden in de Amyerhoof, Severenplein 27 te Maastricht-Amby. 

 
Voorgaande jaren is gebleken dat onze leden met 2 personen de vergadering bezoeken. Hierte-

gen hebben wij geen bezwaar. Maar gezien artikel 6 van de statuten is er per woning maar één 

persoon lid van de HV. Daarom kan ook maar een persoon een stem uitbrengen op de ledenver-

gadering. 

 
Er wordt gezorgd voor een kop koffie en een stuk vlaai, zoals u dat van ons gewend bent. 

 
Na afloop kan er worden na gesproken onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aanmelding formulier 

 
Naam ……………….. 

Wij bezoeken de vergadering met  …   Personen 

 
De gemakkelijkste manier om u aan te melden is per E mail:  

 
hvwoonvallei@ziggo.nl 

 
 

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de vergadering, 
stuur uw E-mail aan hvwoonvallei@ziggo.nl zo kunnen wij u digitaal informeren over onze activi-

teiten. 

 
 
 
 
Z.O.Z agenda 
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Maastricht, april 2019 

 

UITNODIGING JAARVERGADERING voor Leden HV. 

 

Plaats: Amyerhoof, Severenplein 27 te Maastricht-Amby       
Wanneer:  24 april 2019.          
Tijdstip: 19.30 uur                                                                         

AGENDA: 
 

 Ontvangst leden met koffie en vlaai. 
 

2.   Opening en mededelingen. 

3.  Notulen ledenvergadering 2018. 

4. Verslag voorzitter/secretaris mevrouw R. Jalhay. 

5. Verslag penningmeester 2017, Inclusief PowerPoint presentatie, en de begroting 2018 door de heer H. Ploum.    

PAUZE 

       6. Activiteitenplan HV. 

       7. Bestuur 
 Aftreden mevr. R.Jalhay en dhr.T Meijer. Zij stellen zich weer herkiesbaar. 
 Bent u geïnteresseerd om bestuurslid te worden? meld u dan, per e-mail  hvwoonvallei@ziggo.nl , aan voor 15 april. 
 
      8. Kascontrole 

 
       9. Rondvraag. 
    
      10. Afsluiting 
 
Aansluitend is er mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje. (Munten worden verstrekt bij binnenkomst in de 

Amyerhoof) 

 

Vriendelijk uitnodigend het bestuur van HV Woonvallei. 

 
 
 
 
 
 


