
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Voor leden van afdeling Goirle zijn de jaarstukken vanaf 7 oktober   
toegankelijk via www.kbo-goirle.nl . U dient hiervoor in te loggen op onze 
website. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u zich aanmelden via 
het venster dat verschijnt nadat u op ‘inloggen’ hebt geklikt : 

Ook is het mogelijk, vanaf dezelfde datum, de stukken digitaal op te vragen 
via het secretariaat kbogoirle@gmail.com met vermelding van uw 
lidmaatschapsnummer. 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

OP DONDERDAG 21 OKTOBER 2021

Kapel - CC Jan van Besouw, Opening 10.00 uur 

Het bestuur nodigt de leden uit deel te nemen aan deze vergadering.

De kapel is open vanaf 09.30 uur om u de gelegenheid te geven de stukken door te nemen

   AGENDA

1. Opening
2. Procedure benoeming voorzitter en bestuursleden en laatste rooster van aftreden
3. Vaststellen agenda
4. Verslag van de ALV van 5 maart 2020
5. Jaarverslagen 2020: Activiteiten, ledenadministratie en bestuur
6. Financiën 2020, verslag kascommissie en decharge bestuur
7. Pauze
8. Bestemming resultaat 2020, begroting 2021 en vaststelling contributie 2022
9. Tweede en reserve lid voor de kascommissie
10. Verkiezing bestuursleden (indien mogelijk)
11. Missie
12. Jaarplan 2021
13. Samenwerking KBO-Goirle en SB-Riel en Kring Beekland
14. Rondvraag

            Napraten in de Foyer

Bij de punten 9 en 10 willen wij geïnteresseerden vragen zich zo mogelijk vooraf al te melden. Ook 
voor het organiseren/begeleiden van een bestaande of nieuwe activiteit. 

U hoeft zich niet aan te melden voor deelname aan de vergadering. Wel gelden de laatste corona-
maatregelen die op 25 september zijn ingegaan: toegang met coronapas (vaccinatiebewijs – 
herstelbewijs of negatieve testuitslag van minder dan 24 uur oud).

Krijg toegang met de CoronaCheck-app via App store of Google play:
Met de app bewijs je dat je gevaccineerd of negatief getest bent. Of dat je 
eerder corona hebt gehad. Je kunt CoronaCheck gebruiken voor toegang 
tot bepaalde plekken. Of om naar andere landen te reizen.
Liever een papieren bewijs?
Een bewijs op papier is handig als je geen smartphone hebt. Je kunt een 
bewijs maken van een vaccinatie en/of van een testuitslag via 

google play android https://coronacheck.nl 
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