Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Wildopvang De
Paddestoel
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 12 november 2019.
De aanvang is 19.30 uur.
Plaats van handeling: ’t Warme Nezzzt aan de Jan Verfailleweg 620 A
Postcode 1783 BW te Den Helder.

Geachte leden en geïnteresseerden,
Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Wildopvang De
Paddestoel. Bijgaand de agenda en als bijlagen het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018.
Agendapunt 11, bestuursverkiezing, behoeft enige toelichting. Begin 2019 hebben Henk Post en
Gerrit Balkema aangegeven te willen stoppen met hun bestuurstaken. Halverwege 2019 is ook
Remco van Rij vanwege privé redenen gestopt als penningmeester. Daarmee was alleen Ilse Kootkar
nog over als bestuurslid. Ilse is inmiddels penningmeester. Henk Oude Nijhuis en Ben Reiff, leden van
de adviescommissie, hebben zich toen bereid verklaard om toe te treden tot het bestuur als
respectievelijk voorzitter en secretaris. Dit tot aan het moment dat de Wildopvang overgaat naar de
Helderse Vallei. Daarna heeft Dirk Beijer positief gereageerd op het verzoek om als bestuurslid
technische zaken het bestuur te komen versterken. Als de vergadering hiermee instemt wordt dit, nu
nog interim-bestuur, formeel het bestuur en kunnen de mutaties worden doorgevoerd bij de Kamer
van Koophandel.
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid tot het voordragen van tegenkandidaten.
Dit kan tot dinsdag 5 november 19.00 uur.
Agendapunten:
Openingswoord door interim-voorzitter Henk Oude Nijhuis
Vastellen van de agenda
Mededelingen
Ingekomen stukken en brieven
Jaarverslag 2018, toelichting
Jaarrekening 2018, toelichting penningmeester Ilse Kootkar
Verslag kascontrolecommissie en dechargeverlening
Verkiezing kascontrolecommissie
Financiële situatie 2019 tot nu, toelichting penningmeester Ilse Kootkar
Wel en wee wildopvang, toelichting beheerder Melanie Leijding
Bestuursverkiezing. Henk Oude Nijhuis, voorzitter; Dirk Beijer, technische zaken en Ben Reiff,
secretaris.
12. Status overgang naar Helderse Vallei, toelichting Ben Reiff
13. Rondvraag
14. Sluiting
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