
 

 

 

 

 

Beste (oud-)Holterhoekers, 

Het bestuur van de Volksfeestvereniging Holterhoek nodigt hierbij iedereen van harte uit 
voor de algemene jaarvergadering op vrijdag 4 maart om 19:00 uur bij 

café en restaurant Grenszicht. 
 

Hier krijgt u allen de gelegenheid om eigen wensen, ideeën en / of voorstellen naar voren 

te brengen, zodat het bestuur dit kan meenemen tijdens voorbereidingen en het ten 

uitvoer brengen van de jaarlijkse activiteiten. De agenda punten ziet u op de volgende 

pagina.  

Wij als bestuur hopen op een grote opkomst! Hopelijk tot dan. 
 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur van de Volksfeestvereniging Holterhoek. 

Voor vragen, of in te voeren stukken voor de jaarvergadering, kunt u contact opnemen 
met het secretariaat; Marieke Roerdink secretaris@holterhoek.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op deze avond gelden de volgende corona maatregelen 

 Voor toegang tot de zaal is een geldige QR code 

vereist. 

 Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand. 

 Draag een mondkapje als u loopt, zittend mag deze 

af. 
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ALGEMENE JAARVERGADERING 

 

VRIJDAG 4 MAART  

 
Bij café en restaurant Grenszicht, aanvang: 19:00 uur. Start vergadering: 19.30 uur.  

Agenda punten: 

1. Welkomstwoord 

2. Ingekomen stukken/mededelingen 

3. Notulen jaarvergadering 2020 goedkeuren 

4. Notulen jaarvergadering 2021 (ter inzage op tafel) 

5. Jaarverslag 2021 

6. Financieel jaarverslag 2021 (ter inzage op tafel) 

7. Verslag van de kascontrole 2021 (Winanda Wielens en Jan Roerdink) 

8. Pauze 

9. Terugkoppeling gesprek met jongeren uit de Holterhoek 

10. Bespreking activiteiten 2022 

11. Mededelingen van de Stichting Contactgroep Holterhoek 

12. Mededelingen i.v.m. samenwerking met Schϋtzenverein  Zwillbrock (Vorstand) 

13. Bestuursverkiezing:  

Aftredend: Petra Nijhuis     herkiesbaar 

          Martijn Heusinkveld       herkiesbaar 

          Stijn Alferdinck                herkiesbaar 

We hadden tot en met 2021 nog 1 functie van algemeen bestuurslid open staan. Wij zijn 

enorm verheugd om u te kunnen melden dat Marilke Reith plaats wil nemen in ons 

bestuur. We zullen tijdens de jaarvergadering vragen of de vergadering hiermee kan 

instemmen. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot een half uur voor de 

aanvang van de vergadering met de handtekeningen van minimaal 5 leden. 

14. Rondvraag 

15. Afsluiting 

 

Indien u verhinderd bent, om tijdens deze vergadering aanwezig te zijn, dan kunt u uw 

suggesties en/of opmerkingen ook doorgeven aan: secretaris@holterhoek.eu  
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