Beste (oud-)Holterhoekers,
Wegens de aangekondigde versoepelingen willen we eindelijk samen komen als Holterhoekers voor
de jaarvergadering 2021.
Het bestuur van de Volksfeestvereniging Holterhoek nodigt jullie allen hierbij dan ook van harte uit
voor de Algemene jaarvergadering op vrijdag 9 juli 2021 om 20:30u bij café Grenszicht*.
*Wegens de 1,5 meter maatregel hebben we gekozen voor een andere locatie. In goed overleg met
Marianne ten Hoopen (Haak& Hoek) is de jaarvergadering dit jaar bij Grenszicht. Er is hier genoeg
ruimte om de 1,5 meter maatregel in stand te houden.
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.
LET OP: Hou het kermis weekend a.u.b. vrij, wij zijn namelijk al druk bezig met de organisatie van een
prachtig mooi kermis weekend op 20/21 augustus 2021. (En hoogstwaarschijnlijk 18 augustus:
Zomer in Gelderland; van TV Gelderland) Meer informatie zal gegeven worden in de jaarvergadering
en daarna natuurlijk ook per mail, facebook en informatie app.
Wij als bestuur hopen op jullie komst! Tot ziens op 9 juli!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Volksfeestvereniging Holterhoek.
Voor vragen, of in te voeren stukken voor de jaarvergadering, kunt u contact opnemen met:
Secretariaat Volksfeestvereniging Holterhoek: Marieke Roerdink (mail: secretaris@holterhoek.eu)

ALGEMENE JAARVERGADERING
VRIJDAG 9 JULI 2021
Bij café

Grenszicht, aanvang: 20.30 uur.
Agenda punten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Welkomstwoord
Ingekomen stukken/mededelingen
Notulen jaarvergadering 2020 (ter inzage op tafel)
Jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020 (ter inzage op tafel)
Verslag van de kascontrole 2020 (Marcel Mokkink en Winanda Wielens)
Bespreking activiteiten 2021: kermis, bingo, toneel.
Evaluatie digitalisering en website

Pauze
9. Mededelingen van de Stichting Contactgroep Holterhoek
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend:
Jeroen Berentsen
niet herkiesbaar
Remco Wopereis
niet herkiesbaar
Fabian Broshuis
niet herkiesbaar
Wij zijn enorm verheugd om u te kunnen melden dat Gerie Overkamp, Jannie Geverinck en Jeroen
Koning plaats willen nemen in ons bestuur. We zullen tijdens de fysieke bijeenkomst vragen of de
vergadering hiermee zal instemmen. Er is in de uitgegeven nieuwsbrief begin dit jaar; ruimte
gegeven aan alle Holterhoekers om andere kandidaten aan te bevelen tot 22 januari 2021, hier is
geen reactie op gekomen.
11. Rondvraag
12. 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

