De Glind, 18 maart 2016

Het bestuur van de Belangenvereniging de Glind nodigt u uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden op dinsdagavond 12 april 2016 in de
Jadezaal van Dok 14, Rudolphlaan 2 in de Glind. Aanvang 20.00 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
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Welkom en aanvullingen op de agenda
Verslag van de ALV van 2015
Sociaal jaarverslag 2015
 Het jaarverslag van de secretaris is te vinden op de website van Glind.nl/belangenvereniging/
Financieel jaarverslag 2015
 Het jaarverslag van de penningmeester is te vinden op de website van Glind.nl/belangenvereniging/
 Verslag van de kascommissie.
Bestuursverkiezing
 Aftredend en niet herkiesbaar is Herman Huissteden. Hiervoor in de plaats heeft de heer Kees Franke zich
gemeld.
 Aftredend en niet herkiesbaar is Ferdinand Noorlander. Hierdoor ontstaat een vacature.
 Het bestuur roept de leden op kandidaten voor te dragen. Dit kan tot de aanvang van de vergadering. Een
voordracht dient tenminste door drie leden en de voorgedragene zelf te worden ondertekend.
 Het bestuur draagt voor te benoemen:
◦ Kees v.d. Werf als voorzitter,
◦ Kees Franke als penningmeester
◦ Arie Blom als gewoon lid
◦ Harry Reddering als gewoon lid
Oranjefonds
Het Oranjefonds heeft de dorpsgemeenschap de Glind de afgelopen jaren gesteund met het projekt
Dorpscontatcpersoon voor een bedrag van € 7000,- Het Oranjefonds zoekt voor de jaarlijkse collecte
collectanten. In de Glind wordt, voor zover bekend – niet voor het Oranjefonds gecollecteerd. Het bestuur van de
Belangenvereniging nodigt de leden uit om deze collecte in de Glind te organiseren. Een gedeelte van de
opbrengst is voor de Belangenvereniging waarmee b.v. de verlichting van de kerstboom kan worden
onderhouden.
Pauze
Na de pauze staat het onderwerp DUURZAAMHEID op de agenda. In het kader van het gemeentelijk beleid om
tot verduurzaming van de samenleving te komen zijn al diverse activiteiten ontplooit. De heer Werner van
Katwijk heeft een rapport opgesteld over mogelijke toepassingen in de Glind. Voorzitter Kees van der Werf zal
uiteenzetten welk standpunt de Belangenvereniging heeft ingenomen en welke rol zij in de toekomst wil spelen.
Installatie commissie duurzaamheid. Harry Reddering, Arie Blom en Aalt Visscher zijn bereid zitting te nemen in
deze commissie.
Energieneutraal wonen. Aalt Visscher vertelt en laat zien hoe hij zijn woning aan de Glindhorst vrijwel energie
neutraal heeft gemaakt.
Na de presentatie van Aalt Visscher is er gelegenheid tot vragen en discussie.
De avond wordt rond 22.00 uur afgesloten met een borrel [op eigen kosten]

