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30 maart 2009: Vijfde Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging BaBuTi 

 

Het bestuur van Bewonersvereniging BaBuTi nodigt zijn leden hierbij graag uit om de vijfde Algemene Ledenvergadering van 

zijn vereniging bij te wonen. Deze vergadering vindt plaats op maandag 30 maart 2009 om 20.00 uur, adres Bastertkamp 30.  

U wordt vriendelijk verzocht u van te voren aan te melden bij het Secretariaat (schriftelijk, mondeling of via e-mail).  

Dit is echter niet verplicht. 

 

VOORLOPIGE AGENDA: 

 
1. Opening en welkomstwoord door de Voorzitter. 

2. Vaststelling agenda en mededelingen bestuur. 

3. Bespreking activa BaBuTi 2008. 

4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 2008. ** 

5. Financiële toelichting over de balansen van het boekjaar 2008 door de Penningmeester/Secretaris. *** 

6. Controlecommissie: Aftredend en niet meer beschikbaar is Heleen Greeve. Christine van Leeuwen is 

opnieuw beschikbaar voor 1 jaar en ook Johan Koers is beschikbaar voor 1 jaar. 

7. Financiële toelichting begrotingen boekjaar 2009 door de Penningmeester/Secretaris. *** 

8. Bestuurswisseling: Henk Kok is aftredend en niet meer beschikbaar. Ronald Wit is beschikbaar voor 

een nieuwe termijn.  

9. Voorstel tot aanpassingen Huishoudelijk Reglement: 

 Artikel 3: Voorstel tot contributie voor 2010: € 0,00 

 Artikel 12: Voorstel tot handhaving bestuursvergoedingen in 2010 € 5,00 voor 

bestuursvergaderingen en € 35,00 voor ALV. Het bestuur zal ook in 2010 de 

vergoedingen terugstorten in de Algemene kas. 

Genoemde goedgekeurde wijzigingen zullen worden opgenomen in dit HR als versienummer 

4.0, 30 maart 2009 en treden met onmiddellijke ingang in werking. 

10. Activiteitenoverzicht 2009. 

11. Rondvraag. 

12. Afsluiting 
 

** De notulen van de Algemene ledenvergadering 2008 zijn verkrijgbaar op het Secretariaat (Bastertkamp 30)  of via e-mail (secretaris@babuti.nl) 

*** De begrotingen 2009 en balansen 2008 zijn verkrijgbaar op het Secretariaat (Bastertkamp 30) of via e-mail (secretaris@babuti.nl) 

 

 

(De vergadering wordt gehouden volgens de bepalingen in de statuten. Deze zijn verkrijgbaar bij het Secretariaat, via e-mail 

(secretaris@babuti.nl ) of via de site: www.babuti.nl  

 

Ik zal op maandag 30 maart 2009 aanwezig zijn op de 5e algemene ledenvergadering van  Bewonersvereniging BaBuTi 

Naam:__________________________________________Adres:__________________________________________ 

Lever deze bon in op Bastertkamp 15 of  30, Ten Busschekamp 7, 19 of 29. Hartelijk dank. 
 

Ik meld mij aan als lid van bewonervereniging BaBuTi: (VERGEET UW HANDTEKENING NIET AUB) 

Fam./Dhr./Mw. (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Naam:___________________________________________Adres:_________________________________________ 

Postcode:________________________________________Telefoonnummer:________________________________ 

Ik ben wel/niet bereid om mee te doen aan activiteiten. (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Datum:__________________________________________ 

Handtekening:  
_______________________________________________________________________________________________ 

Het lidmaatschap is voor 2009 gratis. Jaarlijks zal door de leden in de ledenvergadering worden bepaald of er een 

contributie wordt ingevoerd. Lever deze bon in op Bastertkamp 30. U ontvangt z.s.m. een bevestiging. 

mailto:secretaris@babuti.nl
mailto:secretaris@babuti.nl
http://www.babuti.nl/

