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ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 

PRESENTATIE CAUMERBEEKDAL EN BUURTGERICHT 
WERKEN  DOOR GEMEENTE HEERLEN 

  

GEZELLIG SAMENZIJN 
 

 

MAANDAG 30 januari 2017, 20.15 uur 
 

  

HOEVE CORISBERG 
 

  

Graag nodigt het bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering van de  
buurtvereniging Caumerveld - De Erk. Deze wordt gehouden op maandag 30 

januari a.s. in Hoeve Corisberg, aanvangstijd 20.15 uur.  

 

Voor de agenda zie ommezijde. 
 
We streven ernaar om het officiële gedeelte zo kort mogelijk te houden. 

 
Het jaar 2016 is omgevlogen. Een jaar waarin met inzet van veel vrijwilligers 

weer leuke activiteiten zijn georganiseerd. Het besturen en organiseren is iets 
wat inzet en tijd kost, en zeker niet vanzelf gaat. Vele handen maken het een 
stuk gemakkelijker en dragen bij aan een goed verloop. 

Aan alle vrijwilligers willen we zeggen .... erg bedankt voor jullie inzet in het 
afgelopen jaar! Ook in 2017 rekenen wij weer graag op jullie! 

 
De afsluiting van 2016 houdt in dat ook voor de buurtvereniging een nieuw jaar 
begint.  

Tijdens deze avond worden de activiteiten voor 2017 bekend gemaakt. Onder de 
aanwezige leden wordt per activiteit een lot getrokken voor gratis deelname 

resp. gratis consumptiebonnen. Naast het organiseren van activiteiten in de wijk 
wordt onze rol binnen buurtgericht werken steeds belangrijker. Denk hierbij aan 
veiligheid, groenvoorzieningen etc. Uw lidmaatschap en betrokkenheid geeft niet 

alleen toegang tot activiteiten maar ook een stem in onderwerpen die het welzijn 
in onze buurt/wijk raken. Het is van groot belang dat het aantal leden van de 

buurtvereniging Caumerveld/de Erk minimaal stabiel blijft en nog beter weer 
gaat groeien. Zonder leden geen invloed.    
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Wij zullen deze algemene ledenvergadering combineren met  

• een presentatie door gemeente Heerlen over het ‘nieuwe’ 
Caumerbeekdal  

• ontwikkelingen Buurtgericht Werken gemeente Heerlen 
• een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een 

drankje     

aangeboden door de buurtvereniging. 

 
Om organisatorische redenen zouden wij graag uiterlijk 22 januari willen 
weten of u op deze avond aanwezig zult zijn. Dit kan via e-mail: 

info@caumerveld-de-erk.nl 
 

Graag begroeten wij u maandag 30 januari a.s.! 
 
 

 
 

Bestuur en activiteitencommissie: 
 
Elly Laugs, Els van der Lubben, Vincent van Straaten, Jan Warrink, Caren Gien, 

Wilma Suntjens en Joost Frantzen 

mailto:info@caumerveld-de-erk.nl
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Algemene Ledenvergadering, maandag 30 januari 2017, 20.15 uur. 

 
De agenda luidt als volgt: 

 
1 Opening vergadering  
 

2 Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 27 januari 2016  
 

De notulen kunnen voorafgaand aan de vergadering  
worden ingezien via www.caumerveld-de-erk.nl of  

worden opgevraagd per e-mail info@caumerveld-de-erk.nl. 
 
3 Bestuurssamenstelling 

 
De bestuurstermijn van Jan Warrink en Elly Laugs is verstreken. Zij zijn 

aftredend en niet herkiesbaar.  
 
Het bestuur roept belangstellenden voor een bestuursfunctie op zich te 

melden. 
 

4 Financiële zaken 
 
a) Jaarverslag penningmeester 

 
b) Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuursleden 

 
c) Bezetting kascontrolecommissie 2018 
 

De kascontrolecommissie wordt bezet door twee leden. 
 

Frans Pommé bezet de kascontrolecommissie in 2018 voor het laatst. 
 
Raymond Dumont bezet de kascontrolecommissie in 2017 voor het laatst. 

 
Een nieuw lid van de kascontrolecommissie dient daarom vanuit en door 

de algemene ledenvergadering benoemd te worden voor de jaren 2018 en 
2019. 
Het bestuur roept leden op zich te melden bij de secretaris om zich 

kandidaat te stellen. 
 

d) Contributie 2017 
 
e) Vaststellen begroting 2017 

 
5 Jaarverslag activiteitencommissie 2016 en jaarprogramma 2017 

 
6 Buurtactie gemeente Heerlen 

 
7 Buurtanalyse (veiligheid / samenstelling) 

 

8 Rondvraag 
 

9 Sluiting 

http://www.caumerveld-de-erk.nl/
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