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UITNODIGING
voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
op woensdag 23 maart 2016, 's avonds om 19.30 uur in de
MFA 'de Ynset', Morgenzon 7 te Holwerd
================================================

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Gedenken van hen die ons in het jaar 2015 zijn ontvallen
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen van de ledenvergadering d.d. 25 maart 2015
Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2015
Verslag van de controlecommissie en benoeming nieuw commissielid
Financieel verslag over het jaar 2015
a. Voorstel om de ledenkorting voor het jaar 2015 te verhogen met € 50,= tot € 950,=
per sterfgeval.
b. Voorstel om de contributie voor het jaar 2015 te verhogen met € 1,= tot € 21,50
per persoon per jaar vanaf de 18 jarige leeftijd
9. Mededelingen door de beheerder van de begraafplaats van de Protestantse Gemeente
Holwerd
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. H. Kamstra & Dhr. G. Faber
Het bestuur stelt voor om te benoemen:
Mevr P Brander-Vellema & vacature vacant
Mocht u zich geroepen voelen om de vacature in te vullen, dan graag even contact
opnemen met de secretaris.

Pauze
12. Lezing over uitvaarttechnieken (balsemen, vriesdrogen en andere manieren om na het
overlijden het menselijk lichaam te bewaren) door Hans Kemperman.
13. Sluiting

Mevr. N.H. Bruggeling, secretaris
Melden van een sterfgeval bij de uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Achter de Hoven 8,
9151 HJ Holwerd; tel. 0519-561374; mobiel: 06-20620647.
Wanneer u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven dan wordt de
contributievoor het jaar 2016 eind mei van uw rekening afgeschreven.
U ontvangt per postcodeadres één exemplaar van deze agenda, geadresseerd aan de
hoofdbewoner (m/v).
Bankrekeningnummer voor de contributiebetaling: NL15 RABO 0134 5055 14

