Wijkvereniging Pijnacker Noord
Pijnacker, februari 2019
Geacht lid,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die op maandag 4 maart 2019 in
De Acker (Park Berkenoord) zal worden gehouden. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1.

Opening.

2.

Mededelingen.

3.

Vaststellen agenda.

4.

Verslag van de ALV van 5 maart 2018 (bijlage 1).

5.

Jaarverslag 2018 (bijlage 2).

6.

Baten en lasten 2018/Balans per 31 december 2018 en Begroting 2019 (bijlage 3).
Voorstel tot verhoging van de contributie.

7.

Voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Regelement (bijlage 4).

8.

Voorstel tot verhoging van de bestuursvergoeding in verband met de AVG.

9.

Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie.
Jaap Mensink treed af. Wie wil plaats nemen in deze commissie ter vervanging van Jaap?

10. Bestuurssamenstelling:
Joop van den Berg treed af als voorzitter en bestuurslid.
Het bestuur stelt voor Petra Graafland tot voorzitter van het bestuur te benoemen.
Voorstel tot benoeming van Suzan Vermeer als lid van het bestuur.
11. Rondvraag.
12. Pauze (± 21.00 uur). Stands met info over Repair Café, Buurttuin en Wijktoezicht.
13. Energie besparen? Zo gedaan! !
Inleiding door Ger Vriethoff (ambtenaar duurzaamheid Gemeente Pijnacker-Nootdorp) en
Hilbrand Does (Energiemanager bij Energiegarant)
In onze wijk Pijnacker-Noord staan veel oudere woningen waar kansen liggen om energie te besparen.
Pijnacker-Nootdorp zet zich in om in 2050 energieneutraal te zijn. Het Rijk zet nu het stoppen met het gebruik van
aardgas in woningen duidelijk op de agenda. Pijnacker-Nootdorp is zich bewust van deze ontwikkeling en werkt aan een
plan voor de gemeente Voor het hoe, wanneer en de mogelijke kosten hiervan is het nog te vroeg om concreet te kunnen
zijn. De gemeente wil de woningeigenaren uit onze wijk toch stimuleren en op weg helpen om maatregelen te nemen die
ook passen in de weg naar een aardgasvrije toekomst. Zo bespaart ú op uw energieverbruik en -kosten en tegelijkertijd
daalt het energieverbruik en de CO2 uitstoot van onze gemeente. Zelf of samen aan de slag. Tijdens deze avond krijgt u
tekst en uitleg over de vele maatregelen die u kunt nemen aan uw woning en de besparing die dit oplevert.
U kunt zich aanmelden voor een onafhankelijk energie advies. Een persoonlijk energieadvies kost maar 30 euro en een
groepsadvies - voor minimaal vijf buren samen - is zelfs gratis.
14. Sluiting
Namens het bestuur van de Wijkvereniging,
Koos van der Elst, secretaris
www.pijnacker-noord.nl

