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Algemene ledenvergadering
Bewonersvereniging Kralingen-Oost
8 oktober 2020 - 20:00 uur
ONLINE



Uitnodiging Algemene ledenvergadering online 
Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene ledenvergadering (ALV) 2020. In verband met het 
coronavirus en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s, hebben wij helaas moeten besluiten 
om de ALV online te houden. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt een elektronische 
ALV mogelijk. Wij zijn ons ervan bewust dat een aantal leden geen elektronische toegang heeft, maar 
wij zien echter geen andere mogelijkheid.

Instemming agendapunten ALV
Op de agenda staat een aantal onderwerpen waar de ALV mee moet instemmen. Ook indien u niet 
deelneemt aan de ALV, kunt u stemmen. Wij verzoeken u om voorafgaand aan de vergadering uw stem 
uit te brengen. Dit kan per mail of post. Graag bij het uitbrengen van uw stem uw adres of lidnummer 
vermelden. U kunt uw stem uitbrengen tot uiterlijk 7 oktober. 
Tijdens de vergadering is er geen mogelijkheid om te stemmen.  

Wij vragen u om in te stemmen met: 
• Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
• Financieel jaarverslag 2019 (decharge van het bestuur)
• Benoeming kascommissie 2020: de heren B. Kats en R.J. Ligthelm
• Herbenoeming bestuursleden: mevrouw H.J. van Gils en de heer W.M.J. Hoogendam
• Benoeming nieuw bestuurslid heer W. Hoffmann

Vragen agendapunten en rondvraag ALV
Indien u vragen heeft over de agendapunten of iets voor de rondvraag, dan kunt u deze vooraf bij ons 
indienen via mail of post. Vragen die uiterlijk 5 oktober zijn ingediend zullen zoveel mogelijk voor de 
vergadering beantwoord worden. De vragen met antwoorden zullen uiterlijk 7 oktober op de website 
worden geplaatst. Vragen die na 5 oktober worden ingediend zullen tijdens de ALV worden besproken. 
Verder is het ook mogelijk om tijdens de ALV vragen te stellen. Alle vragen en antwoorden zullen in de 
week na de ALV op de website worden geplaatst. 

Aanvulling wijkvisie ‘Van Bos tot Maas’
De huidige wijkvisie is in 2012 vastgesteld door de ALV. Deze visie geeft het bestuur een toetsingskader 
om plannen in de wijk te beoordelen. De komende jaren vindt er een aantal grote projecten in en nabij 
onze wijk plaats, waar de wijkvisie onvoldoende in voorziet. In het afgelopen jaar heeft de BKO daarom 
een aanvulling op de wijkvisie opgesteld: ‘Van Bos tot Maas’. 
Wij waren voornemens om dit concept aan u voor te leggen tijdens de ALV. Maar omdat de vergadering 
dit jaar elektronisch is, hebben we besloten de ALV te beperken tot de noodzakelijke statutaire 
onderwerpen. Het document ‘Van Bos tot Maas’ staat daarom niet op de agenda. Desondanks willen 
wij graag uw mening horen. Het document staat op onze website zodat u er kennis van kunt nemen. 
U kunt het vinden onder het kopje organisatie/ALV. Wilt u liever een papieren exemplaar? Laat ons dit 
weten dan sturen wij er een op. 
Graag horen wij wat u van de concept visie ‘Van Bos tot Maas’ vindt. U kunt uw opmerkingen mailen 
of per post aan ons sturen.  Wij nemen uw opmerkingen mee en zullen het document op een ander 
moment aan u voorleggen om te bespreken en vast te stellen.

Contact 
Uw instemmingen of bezwaren, vragen en opmerkingen ten aanzien van de agendapunten ALV en de 
wijkvisie kunt u sturen naar:
Mail bko@kralingen-oost.nl
Post BKO, Postbus 4342, 3006 AH Rotterdam

Tijdstip en aanmelding

De vergadering vindt plaats op  donderdag 8 oktober 2020, om 20.00 uur.

Om te zorgen dat wij weten wie de deelnemers zijn, dient u zich vooraf aan te 
melden via mail of post indien u wilt deelnemen aan de vergadering. 
Na aanmelding krijgt u van ons een inlogcode met instructie. De vergadering 
vindt online plaats via Webex. 

Agenda ALV 2020

1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van 21 mei 2019.
 U kunt de notulen vinden op onze website www.kralingen-oost.nl  onder de kop ‘organisatie’ -> ALV

4. Jaarverslag 2019 
 U kunt het jaarverslag 2019 vinden op onze website. 

5. Financiën
 a. Financieel overzicht 2019
 U kunt het financieel jaarverslag 2019 en het verslag kascommissie vinden op de website.
 b. Verslag kascommissie: de heren E. Henny en B. Kats
 c. Goedkeuring van de Jaarstukken, decharge van het bestuur
 d. Benoeming kascommissie 2020: de heren B. Kats en R.J. Ligthelm

6. Bestuurssamenstelling 
 De benoemingsperiode van de volgende bestuursleden is afgelopen: 
 mevrouw H.J. van Gils en de heer W.M.J. Hoogendam
 Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar.
 In mei 2020 zijn de volgende bestuursleden uitgetreden:
 Mevrouw M.B.M. Deiters en de heer J. Roeloff
 De heer W. Hoffmann wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid.

7. Rondvraag

8. Sluiting

NB: Alle documenten met betrekking tot de vergadering vindt u op de website www.kralingen-oost.nl  
onder de kop ‘organisatie’ -> ALV



Meer invloed met meer leden!
Word lid, liefst vandaag nog!
via website  www.kralingen-oost.nl
via mail   bko@kralingen-oost.nl
schriftelijk  Bewonersvereniging Kralingen-Oost 
   Postbus 4342 - 3006 AH Rotterdam


