
VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN “TELE-PLUS” TE GRONINGEN 

Opgericht in 1981       
Ook voor oud-medewerkers 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 40024712. 

Secr. J. Boeijink, Perzikstraat 80, 9408 BS Assen, Tel. 0592-356825 

Mail: secretariaat@teleplusgroningen.nl Website: www.teleplusgroningen.nl 

Namens het bestuur nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 16.3.2023 om 14.00 uur 
in Cafe/restaurant Onder de Linden, Brink 4, 9481 BE Vries   

Agenda behorende bij Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2023. 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen  

4. Ingekomen stukken  

5. Leden en verenigingsnieuws 

6. Jaarverslag 2022  van de secretaris  

7. Jaarverslag 2022  van de penningmeester 

8. Verslag van de kascommissie 

9. Nieuwe leden van de kascommissie 

10. Begroting 2023  

11. Bestuursverkiezing 

PAUZE 

12. Rayons.  

13. Nieuwjaarsbijeenkomst 

14. Najaar ontmoeting 

15. Extra activiteiten  

16. Reiskosten 

17. Subsidie aanvraag PVKPN 2023 

18. Contributiebrieven via de mail van 1.1.2023 

19. Rondvraag 

20. Sluiting 

21. Gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. 

mailto:secretariaat@teleplusgroningen.nl
http://www.teleplusgroningen.nl


Agendapunt 11. Bestuursverkiezing. 
Herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar Arnold Surmeijer (voorzitter) en Joke Stoker-van de Bult.. 

Besturen van verenigingen moeten sinds 2020 aan de geldende regels van de Europese wetgeving voldoen. Omdat de 
Europese Wetgeving nogal complex, is voor bestuursleden van verenigingen, heeft het bestuur ervoor gekozen voorlopig 
geen nieuwe bestuursleden aan te trekken.  

Daarvoor in de plaats zoeken wij leden, die het leuk vinden om het bestuur behulpzaam te zijn bij het organiseren van 
activiteiten voor de leden. Wil je hier meer over weten neem dan contact op met de voorzitter Arnold Surmeijer 
{06-51637237) of het secretariaat Janni Boeijink (0592-356825). 

Volgens artikel 7.3 Bestuursverkiezing. 

Een voordracht voor tegenkandidaten moet door 10 of meer leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het 
bestuur worden ingediend. 

De stukken behorende bij de agendapunten 6, 7 en 10 kunnen voor 1 maart 2023 bij het secretariaat worden aangevraagd. 
Deze worden dan via de mail aan de aanvragers gezonden.


