
 
 

Geachte leden, 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Senioren 
Vereniging Wijchen. Deze vergadering zal plaatsvinden in het Sterrebosch aan de Kasteellaan 6, 
6602 DE Wijchen op dinsdag 21 maart 2023, aanvang 14.00 uur. Voorafgaand aan deze 
vergadering wordt u om 13.00 uur uitgenodigd om deel te nemen aan de gratis lunch. 

In verband met de lunch wordt u verzocht om zich aan te melden onder vermelding van 
ledenvergadering en uw lidnummer. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar 
secretariaat@seniorenwijchen.nl of telefonisch 024 300 17 80. 
 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter Harrie Bakker en vaststellen agenda 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 9 maart 2022 
De notulen van de algemene ledenvergadering van woensdag 9 maart 2022 liggen voorafgaand aan de 
vergadering ter inzage en staan op de website: www.seniorenwijchen.nl/leden/vergader/notulen2022.pdf.  

5. Goedkeuren jaarverslag 2022 
Het jaarverslag van 2022 ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage en staat op de website: 
www.seniorenwijchen.nl/leden/vergader/jaarverslag2022.pdf. 

6. Goedkeuren balans en exploitatierekening 2022 
Het jaarstuk van 2022 zijnde balans- en exploitatierekening ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage 
en staan op de website www.seniorenwijchen.nl/leden/vergader/financieel2022.pdf. 

7. Verslag kascontrole commissie en verlening décharge over 2022 

8. Vaststellen begroting 2024 
De penningmeester bespreekt de begroting voor 2024. 

9. Benoeming kascontrole commissie 
Voor de kascontrole van 2023 wordt 1 nieuw lid gezocht. 

10. Aftredende bestuursleden en benoeming 
Aftredende en niet herkiesbaar zijn dit jaar: 

 Harrie Bakker voorzitter 

 José Stals ledenadministrateur 
Het bestuur draagt Cor van de Wielen voor als nieuwe ledenadministrateur. 

Aftredende en herkiesbaar is dit jaar: 

 Sjef Daverveld bestuurslid 
 

Toelichting op dit agendapunt: 
Voor de te houden verkiezing(en) kunnen door de ingeschreven leden kandidaten worden ingediend. De 
namen van deze kandidaten moeten 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk worden 
ingediend bij de secretaris. De kandidaatstelling moet ondertekend worden door minimaal 10 ingeschreven 
leden. 

11. Jaarplan 2023 
Het jaarplan 2023 vindt u op de website: www.seniorenwijchen.nl/leden/vergader/jaarplan2023.pdf. 

12. Rondvraag 
De leden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. 

13. Sluiting 
 

Aansluitend aan de vergadering vertelt een notaris over diverse vormen van testamenten. Zie 
voor meer informatie elders in de Klimop. 
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