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UITNODIGING 
Het bestuur van OZ&PC nodigt leden, ouders/verzorgers van leden en leden die vrijwilliger zijn uit 

voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING  op donderdag 10 december 2020  in de hal van 

basisschool de Windroos, Lariksstraat 11 in Oldenzaal. Aanvang: 20.00 uur.  Inloop vanaf 19.40 uur. 

 

Agenda 
1. Opening 

 

2. Notulen 4-11-2019 

o De notulen zijn te vinden op de website onder ALV 

 

3. Financiën 

o Kascontrolecommissie 2018 

o Resultaat en kascontrolecommissie 2019 

o Financiën (lopend) 2020 

o Begroting 2021 

 

4. Statuten en beleid 

o De herziene statuten worden toegelicht 

o Beleid voor de komende jaren 

 

5. Jaarverslagen commissies en bestuur 

o Deze zijn te vinden op de website van OZ&PC onder ALV 

 

6. Stand van zaken revitalisatie Vondersweijde 

 

7. Bestuursverkiezing  

o Aftredend en herkiesbaar is Patrick Oude Scholten, vicevoorzitter 

o Aftredend en herkiesbaar is Jolanda Comello, secretaris  

o Aftredend en niet herkiesbaar is Huub Koster, penningmeester 

o Kandidaten voor een van deze functies kunnen zich tot een week  voor de 

vergadering aanmelden bij de voorzitter van de vereniging Rob Reinders. Mail: 

voorzitter@ozpc-oldenzaal.nl  

 

8. Huldiging leden 

o Gerry Boswinkel is 50 jaar lid van de vereniging. Door de huidige periode en de 

kwetsbare gezondheid van Gerry zal ze niet aanwezig zijn.  

 

9. Vrijwilligersprijs 

o Deze zal worden uitgereikt door de naamgeefster van deze prijs, Jet Neef 

 

10. Rondvraag 
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o Vragen kunnen vooraf aan de vergadering ingediend worden bij het bestuur. Mail: 

bestuur@ozpc-oldenzaal.nl  

 

11. Sluiting  

 

 

Toelichting: 

De agenda, jaarverslagen van de diverse commissies en concept verslag van de vorige ALV zijn te 

vinden op de website van OZ&PC. 

 

Wilt u deze vergadering bijwonen dan dient u zich, i.v.m. de coronamaatregelen, aan te melden door 

een mail te sturen naar secretaris@ozpc-oldenzaal.nl . Doordat er maar maximaal 30 leden aanwezig 

kunnen zijn, is binnen het bestuur afgesproken maar 1 lid per gezin toe te laten om zoveel mogelijk 

leden de kans te bieden aanwezig te zijn. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

 

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen 

naar de secretaris van de vereniging. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 
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