
Gouda, xx juli 2022 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden De Goudse 

Beste, 

U bent van harte welkom op onze ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 16 augustus 
2022 in het gebouw van De Goudse aan het Bouwmeesterplein te Gouda. De aanvang van de 
bijeenkomst is om 13.30 uur in de zaal de Zwaan (open 13.00 uur). 

Agenda: 

1. Goedkeuring statutenwijziging 

Alle stemgerechtigde leden worden opgeroepen bij deze vergadering aanwezig te zijn. 

Bijlagen: 

Een overzicht en uitleg van de wijzigingen die het bestuur voorstelt. 

Een concept van de volledige tekst van de statuten zoals deze na goedkeuring van kracht zullen zijn. 

Aanmelden bij secretariaat 

Om organisatorische redenen verzoek ik u vriendelijk als u de vergadering wilt bijwonen vóór 12 
augustus a.s. een berichtje over uw komst aan ondergetekende te zenden, bij voorkeur per e-mail.  

Aanmelden bij de receptie 

Wilt u zich voor aanvang van de vergadering melden bij de receptie? In verband met de beperkte 
parkeermogelijkheden adviseren wij u gebruik te maken van het openbaar vervoer of de 
parkeergelegenheden in de buurt. 

Verslag van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

Bijgaand ontvangt u het verslag van deze vergadering gehouden op 7 juni 2022. In het verslag kunt u 
op hoofdlijnen lezen wat er besproken is en bent u weer op de hoogte. Dit verslag is op 13 juni 2022 
opgenomen in het Downloadcentrum onder Verslagen van de algemene jaarvergaderingen. 

Oproep reserve lid kascontrolecommissie 

Ter vergadering op 7 juni werd aan de aanwezigen gevraagd of één van hen reserve lid zou willen 
worden van de kascontrolecommissie. Helaas heeft zich nog geen kandidaat gemeld. Vandaar ons 
verzoek aan u allen of één van u zich als reserve lid wil aanmelden. Zo ja, stuur dan een e-mail aan 
de penningmeester jjsarink@planet.nl. U mag ook een briefje aan het secretariaat sturen. 

Internet VGG 

Op onze site vindt u veel informatie die voor u van belang kan zijn. Onder meer vindt u alle in deze 
brief genoemde stukken daar terug, maar ook eerdere verslagen en interessante berichten. Neemt u 
eens een kijkje.  

Met vriendelijke groet, 

Han van Leeuwen 

mailto:jjsarink@planet.nl

