
 
 
 

           Wijkvereniging Pijnacker Noord 
 
Pijnacker, maart 2017 
 
 
Geacht lid, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die op maandag 27 maart 2017 in De Acker (Park 
Berkenoord) zal worden gehouden. Aanvang 20.00 uur. 
 

AGENDA 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Baten en lasten 2016/Balans per 31 december 2016 (bijlage 3) en Begroting 2017 (bijlage 4) 
4. Verslag van de Kascommissie 
5. Benoeming Kascommissie 
6. Aftredend: de heer T. Stavenga 

a. Benoeming: nog geen kandidaat bekent 
7. Brandweer 
8. Pauze (± 21.15 uur) 
9. Verslag van de ALV van 23 maart 2016 (bijlage 1) 
10. Jaarverslag 2016 (bijlage 2) 
11. Bestuurssamenstelling 
12. Paul Kloosterman en Arend Kranenburg treden terug als lid van het bestuur. 
13. Benoeming Petra Graafland als lid van het bestuur met als taak “Werkgroep sociale activiteiten” 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

 

BIJLAGE bij onderwerp BRANDWEER 
Tijdens onze komende Ledenvergadering zal brandweer voorlichtster Mia Wardenier-Vleeming ons bijpraten over 
Brandveilig wonen. Zij zal ingaan op “hoe we ons huis daarop kunnen nalopen” en verder zal zij een eventuele bluspoging 
toelichten. Ook gaat ze in op de aandacht die we moeten schenken aan het veilig kunnen vluchten als het onverhoopt toch 
helemaal mis gaat en we in een ruimte vol met rook terecht komen. Ook de alarmprocedure is onderdeel van haar informatie. 
Als er voldoende tijd is kunt u haar daarna vragen stellen (eventueel in de pauze). 

 
In verband met haar werktijden is het programma van onze ALV aangepast. Gewoonlijk is een dergelijk onderwerp aan de 
beurt na de pauze. Deze keer doen we het anders. 
 
Omdat onze penningmeester ook nog een werkafspraak heeft later op de avond, beginnen we met het financiële deel, daarna 
komt het brandweerverhaal en dan volgt na de pauze de rest van onze jaarvergadering.  
 
Graag tot ziens op onze Algemene Leden Vergadering op maandag 27 maart. 

 
Namens het bestuur van de Wijkvereniging, 
Koos van der Elst, secretaris 


