Datum:
Van:
Onderwerp:

juni 2019
het bestuur a.i.
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Leefbaar Dronten (ALV)

Geachte leden,
Het huidige bestuur a.i. nodigt u uit voor de ALV van Leefbaar Dronten,
op 24 juni 2019.
De vergadering vindt plaats in De Steiger, De Heraldiek 2, 8255 DM te Swifterbant.
Inloop vanaf 19.45 uur, de vergadering start om 20.00 uur.
Het bestuur heeft in de afgelopen periode gewerkt aan de reorganisatie van Leefbaar
Dronten. U bent tussentijds door ons op verschillende wijze hierover geïnformeerd.
De statuten worden geheel gewijzigd, nieuw zijn het Huishoudelijk Reglement (HR) en het
Fractie Reglement (FR). Het HR is de aanvulling op de statuten en kan bij iedere ALV
worden aangepast. Het Fractiereglement is bedoeld om de zaken in de fractie goed te
regelen en is tot stand gekomen in samenwerking met de fractie. Deze wordt nu ter
kennisgeving meegezonden.
De genoemde documenten heeft u reeds eerder van ons ontvangen. Alle documenten, na
afspraak, in te zien ten kantore van de Aar 65, 8253 PN Dronten en kunnen op verzoek
digitaal worden toerzonden.
De financiële en tekstuele jaarverslagen van 2017 en 2018 kunt u vinden op onze website:
www.leefbaardronten.com.
Heeft u op- of aanmerkingen over één van de ter vergadering te behandelen documenten
(Notulen, Statuten, Huishoudelijk Reglement, Fractie Reglement dan wel op het Jaarverslag
2017 of Jaarverslag 2018), wilt u uw schriftelijke reactie dan uiterlijk 22 juni 2019 per mail
sturen naar:
bestuur@leefbaardronten.com
of per post naar:
Leefbaar Dronten, De Aar 65, 8253 PN, Dronten.
Het huidige bestuur a.i. en de fractie praten u graag bij over de lopende zaken bij Leefbaar
Dronten en ontwikkelingen in de gemeente Dronten.
Op de volgende bladzijde vindt u de agenda voor de Algemene Leden Vergadering van
24 juni 2019.
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Agenda ALV Leefbaar Dronten d.d. 24 juni 2019:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Opening voorzitter
Notulen 18 juni 2018 incl. bijlage toespraak dhr. A. Streng
Mededelingen/Stand van zaken Bestuur
Toelichting Fractie op afgelopen jaar
Financieel Verslag 2017 en 2018
Verslag kascontrolecommissie, boekhouder en décharge
Wijziging Statuten Leefbaar Dronten (ter vaststelling)
Huishoudelijk Reglement (ter vaststelling)
Fractie Reglement (ter kennisgeving)
Lopende zaken
Rondvraag
Sluiting

We hopen op uw komst!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur a.i.
Kees Hermus, voorzitter
Chantal Sijtsma-van Nieuwkerk, penningmeester
Anne-Marie van Huffel-de Graaf, secretaris
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