
Aan: 
 
De leden van de Bewonersorganisatie Vereniging ‘Terbregge’s Belang’. 
 
 

   Algemene Ledenvergadering 
 
 
Net zoals elk jaar wordt ook in 2017 weer een Algemene Ledenvergadering gehouden en 
wel op maandag 20 november 2017. 
 
Het bestuur van de bewonersorganisatie roept u op deze vergadering bij te wonen.  
 
De vergadering zal gehouden worden in de zaal van Buurt - en Speeltuinvereniging 
“Terbregge”, Landstraat 9, Rotterdam en begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 
uur. 
 

Agenda: 
 
Tijdens de vergadering zullen de volgende zaken aan de orde komen: 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
2. Mededelingen 
3. Samenvatting 2016-2017 
4. Verslag van de penningmeester en de kascommissie 
5. Benoeming van een kascommissie 2017–2018. 
6. Periodieke benoeming van bestuursleden 
7. Rondvraag en sluiting ALV 

 
PAUZE 

 
A. Baggeren boezemsloot Bergse Linker Rottekade 0-300 
B. Verkiezingen Gebiedscommissie 2018 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Joop Mullemeister 
Voorzitter 



 

Toelichting op de agenda voor de ALV van maandag 20 november 2017. 
 
Punt 1  Wanneer leden andere zaken dan vermeld op de agenda behandeld wensen, 

dan verzoekt het bestuur hen dit het liefst schriftelijk in te dienen bij het 
secretariaat, p.a.. Bergse Linker Rottekade 316 a, dan wel te mailen naar 
bewonersorg@terbregge.nl. Dit kan tot 18 november 2017. Het verzoek tot 
deze tijdige opgave wordt gedaan om het bestuur in de gelegenheid te stellen 
zich voor te bereiden op een passende beantwoording en een eventuele 
wijziging van de agenda. 

 
Punt 2 De secretaris meldt welke mededelingen er zijn voor belang van deze 

vergadering. 
 
Punt 3  De notulen van de algemene ledenvergadering van 2016 treft u in de 

Buurtkrant aan. In de vergadering zal gevraagd worden om goedkeuring van 
deze notulen. Daarnaast zal de Voorzitter een samenvatting geven van de 
activiteiten van het afgelopen jaar. 

 
Punt 4  De Penningmeester doet verslag doen van de financiële status. 
 
Punt 5 Aan de leden zal worden overgelaten een kascommissie voor   2017 – 2018 

voor te stellen en te benoemen. 
 
Punt 6 Volgens het rooster van aftreden is op dit jaar aftredend: 

-J.F. Mullemeister 
-B. Derks-van der Wal 
-G. Eenschoten 
 -H. Hoogendam 

 
 

Punt 7 Het bestuur wil onder dit agendapunt de zaal in de gelegenheid stellen in te 
gaan op hetgeen er tijdens de vergadering aan de orde is geweest, tevens zal 
onder dit agendapunt de vergadering worden gesloten 

 
 
Punt A  door het hoogheemraadschap van toelichting worden gegeven op de plannen 

rond het baggeren van de boezemsloot Bergse Linker Rottekade 0-300. 

 
Punt B  Een lid van de Gebiedscommissie zal een toelichting geven op de aanstaande 

verkiezingen 2018 en de mogelijkheid om de om een bewoner uit 
Hillegersberg-Schiebroek te kiezen. 


