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Zevenaar, 04-08-2020 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

 

Hierbij heeft het bestuur van de ondernemersvereniging “MKB ZEVENAAR” het genoegen u uit te nodigen voor een 

algemene ledenvergadering op: 

 

Dinsdag 25 augustus om 19.30 uur in zalencentrum “Schipperspoort” te Lobith 

 

Programma is volgt: 

Inloop vanaf 19.30 uur 

aanvang ALV 20.00 uur 

Netwerkborrel op het terras 21.00 uur-22.30 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter                 

2. Vaststelling agenda en ingekomen stukken. 

3. Goedkeuring Notulen ALV 2 april 2019 (zie bijlage) 

4. Secretariaatsverslag 2019 door de secretaris (zie bijlage) 

5. Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester (zie bijlage) 

6. Verslag van de kascommissie en benoemen nieuw lid. 

7. Decharge voor het gevoerde beleid. 

8. Verkiezing bestuursleden: 

De voorzitter, de heer Eef Booltink, is periodiek aftredend maar herkiesbaar. 

Algemeen bestuurslid, de heer Nico Peters is periodiek aftredend maar herkiesbaar. 

De Secretaris, de heer Eddy Witjes, treedt af als secretaris, blijft wel aan als algemeen bestuurslid. 

Het bestuur draagt de heer Paul Tolboom voor als nieuwe secretaris. 

9. Begroting 2020. 

-voorstel verlaging contributie 2020 i.v.m. COVID-19. 

10. Rondvraag.         

11. Sluiting. 
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Toelichting agendapunten: 

6. 

De kascommissie, bestaande uit de heren Willem Wegman en Rick Witjes, hebben op 20 juli j.l. de kascontrole   

uitgevoerd. Het verslag van de kaskommissie is als bijlage bijgevoegd. 

De heer Witjes blijft aan als commissielid maar de heer W. Wegman zal aftreden. Voor hem zal om vervanging 

gevraagd worden tijdens de vergadering. 

9. 

Het jaar 2020 kenmerkt zich door het uitbreken van de COVID-19 pandemie. Voor de vereniging “MKB Zevenaar” 

betekende dit dat voorlopig alle activiteiten per medio maart werden opgeschort, waaronder ons jubileumfeest en de 

jaarlijkse ALV in april.  

Ook voor veel van onze leden heeft de pandemie gevolgen in economische zin. 

Het bestuur wil de leden daarom voorstellen de verschuldigde contributie voor 2020 met 50% te verlagen. 

U heeft al een voorschotnota van 50% ontvangen. Wordt het voorstel geaccepteerd dan blijft het bij deze nota! 

 

 

Zevenaar, augustus 2020 

Bestuur MKB Zevenaar 


