Uitnodiging jaarlijkse algemene ledenvergadering van de KNV EHBO Afdeling
Buitenpost – Gerkesklooster
Algemene info
Bijeenkomst

Algemene digitale ledenvergadering 2021 KNV EHBO afdeling
Buitenpost-Gerkesklooster

Datum en tijd

Dinsdag 30 maart 2021 van 19.30 tot 21.30

Locatie

Vragen vooraf via mail: ehbobuitenpost@hotmail.com
Telefonisch op de avond zelf via: 06-43451221

Bijlagen

1.
2.
3.
4.
5.

Notulen (digitale) algemene ledenvergadering 28 september 2020
Voorwoord en terugblik 2020
Verslag kascommissie
Jaarcijfers 2020 en begroting 2021
Verslag hulpverlening

Agendapunten
Nr.

Onderwerp

1.

Notulen digitale algemene ledenvergadering 28 sept 2020 (zie bijlage)

2.

Financiën
- Woord vooraf van de voorzitter (zie bijlage)
- Verslag kascommissie (zie bijlage)
- Jaarcijfers 2020 / begroting 2021 (zie bijlage)

3.

Verkiezing kascommissieleden:
wij stellen aan de ALV voor om:
- Hanneke Arrighi te bedanken voor haar rol in de kascommissie en haar rol per
30 maart 2021 te beëindigen
- Tina Kempenaar per 30 maart 2021 te benoemen als kascommissielid (naast
het reeds aanwezige lid Jorrit Jorritsma)

4.

Bestuursverkiezing:
wij stellen aan de ALV voor om:
- Margriet Feddema Baarsma te bedanken voor haar rol als bestuurslid /
penningmeester en deze per 30 maart 2021 te beëindigen
- Rob de Vries per 30 maart 2021 te benoemen tot penningmeester (reeds
bestuurslid maar voorheen ledenadministratie)
- Annemarie Weijer per 30 maart 2021 te benoemen als nieuw bestuurslid met
de taak ledenadministratie

5.

Verslag hulpverlening (zie bijlage)

6.

Rondvraag / ruimte voor vragen via tel 06-43451221

7.

Sluiting

In verband met de corona maatregelen vindt er dit jaar geen fysieke algemene
ledenvergadering plaats. Daarom leggen we de leden via de mail de agenda en de stukken
voor. Jullie kunnen dan via de mail (ehbobuitenpost@hotmail.com) vragen vooraf stellen of
op dinsdag 30 maart tussen 19.30-21.30 telefonisch (06-43451221) contact met ons
opnemen waarbij we jullie vragen direct beantwoorden.
We vragen jullie begrip voor deze situatie en we hopen jullie volgend jaar weer in goede
gezondheid op de fysieke ALV te treffen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van KNV EHBO afdeling Buitenpost-Gerkesklooster

