WONINGBOUWVERENIGING "MAARN"
kantoor:
Sportlaan 13
3951 CG Maarn
0343 443778

Voorzitter en leden Bestuur,
Voorzitter en leden Raad van Toezicht,
Technisch Advuiseur,
Leden van de Woningbouwvereniging “Maarn”.

Maarn, 12 juni 2012
Onderwerp: Uitnodiging Algemene Vergadering
Geachte leden,
Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering welke zal worden
gehouden woensdag 27 juni 2012 om 20.00 uur in zaal 3 van De Twee Marken te Maarn.
Wij stellen Uw aanwezigheid zeer op prijs!
Hoogachtend,
namens het Bestuur,
A.A.Keijman , secretaris
AGENDA:
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Jaarverslag 2011 en Jaarrekening 2011.
Toelichting: bijgevoegd treft U aan het in de statuten voorgeschreven volkshuisvestingsverslag, het jaarverslag van het bestuur, het Jaarverslag van de Raad van
Toezicht en een gedeelte van de jaar- rekening over 2011 (de balans en de staat
van baten en lasten, elk met toelichting).
De accountant (BDO Audit & Assurance BV) heeft een rapport van bevindingen
opgemaakt inzake het volkshuisvestingsverslag. Hij constateert dat het verslag
voldoet aan de voorschriften terzake. De jaarrekening, welke afsluit met een
voordelig saldo van € 318.600,00 als resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belasting ( 2010: € 469.600.00 als voordelig saldo), is voorzien van een
goedkeurende verklaring.
De volledige set jaarstukken en het rapport van de accountant inzake het
volkshuisvestingsverslag liggen ter inzage in de Openbare Bibliotheek.

4.

Voordracht herbenoeming van de heren A.A. Keijman, secretaris en J. Stuurman,
penningmeester van het Bestuur;
Toelichting: De heren Keijman en Stuurman zijn per 1 juli 2004 benoemd tot
secretaris, resp. penningmeester van het Bestuur. Per 1 juli 2008 zijn zij
herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar.
De statutaire termijn van het bestuurslidmaatschap van beide bestuursleden eindigt
op 30 juni 2012, tenzij zij opnieuw worden herbenoemd. De heren Keijman en
Stuurman stellen zich herkiesbaar.
De Raad van Toezicht doet in bijgevoegde notie d.d. 11 juni 2012 een voordracht
aan de Ledenvergadering voor herbenoeming van de heer A.A.Keijman voor een
termijn van twee jaar en van de heer J. Stuurman voor een termijn van vier jaar als
lid/ secretaris, resp. als lid/penningmeester van het Bestuur per 1 juli 2012.

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Secretaris:
A.A. Keijman
Arie Boomweg 3
3951 BL Maarn
Tel: 0343 – 44 20 19

Penningmeester:
J. Stuurman
Tuindorpweg 8
3953 BC Maarsbergen
Tel: 0343 – 43 26 80

Technisch adviseur:
H.J. van Zwol
Lindenlaan 32
3951 XT Maarn
Tel: 0343 – 47 72 90
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