Jaarvergadering
2018

Datum
Ontvangst
Aanvang
Plaats
Agenda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

woensdag 2 mei 2018
19.30 uur
20.00 uur
MFC Brukske

Opening door de voorzitter.
Spreekrecht publiek .
Notulen vergadering 29 maart 20171.
Mededelingen.
Jaarverslag 20171 en toelichting nieuwe ontwikkelingen.
Financiële verantwoording:

Verslag penningmeester1 zie jaarverslag

Verslag kascontrolecommissie

Benoeming kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing.:
Germy Thielen en Wim Thielen zijn aftredend en alle twee herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten voor het bestuur van de wijkraad kunnen zich statutair tot 29
april 2018 19.30 uur schriftelijk aanmelden bij het secretariaat (Wilhelmina
Sangersstraat 6).
Begroting penningmeester 20181, opgenomen in jaarverslag.
Rondvraag.

10. Bierproeverij met bijzondere biertjes met uitleg
11.

Sluiting jaarvergadering met aansluitend een drankje.

Stichting Wijkraad Sint Antoniusveld
Wim Thielen
Voorzitter

1) Stukken zijn vanaf 25 april te raadplegen op de website www.wijkenvenray.nl, wijk Antoniusveld
Secretariaat: Wilhelmina Sangersstraat 6, 5803 AV Venray, telefoon 0478-515890
wijkraadantoniusveld@gmail.com

Ter versterking van het bestuur van de wijkraad Antoniusveld zijn wij op zoek naar:

Bestuursleden en vrijwilligers
Als bestuurslid van de wijkraad ben je medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in onze wijk.
Als vrijwilliger heb je een eigen rol in de wijk. Belangrijke aandachtspunten zijn de veiligheid in en
rond onze wijk en het creëren van een wij(k)gevoel door het organiseren van activiteiten.
Profiel kandidaat:
 Woonachtig in de wijk Antoniusveld.
 Enthousiast en betrokken bij de wijk en straat waar u woont.
 Kennis en ervaring van uw onderwerp.
Wat wordt geboden:
 Een uitdagende rol midden in de samenleving en uw eigen wijk.
 Contacten met gemeente, andere wijkraden en maatschappelijke organisaties in Venray.
 Doorgroeimogelijkheden naar functie van secretaris, (vice) voorzitter, penningmeester,
contactfunctionaris openbare ruimte en afvaardiging naar wijkradenoverleg.
Voor vragen en om uw belangstelling kenbaar te maken kunt u contact opnemen met de voorzitter van
het bestuur van de wijkraad. Bij voorkeur voor zondagavond 29 april 2018 voor bestuursleden.
Vrijwilligers kunnen zich voor, tijdens of na de vergadering melden. De voorzitter is Wim Thielen,
Wilhelmina Sangersstraat 6 en telefoonnummer 0478-515890.

