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UITNODIGING          
 

voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering  

op dinsdag 25 maart 2014, 's avonds om 19.30 uur in de 

Multifunctionele Accommodatie Holwerd, De Morgenzon 7 
 

AGENDA   
 

    1.   Opening 

  2.   Gedenken van hen die ons in het jaar 2013 zijn ontvallen 

    3.   Mededelingen en ingekomen stukken 

    4.   Notulen van de ledenvergadering d.d. 26 maart 2013 

    5.   Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2013 

    6.   Verslag van de controlecommissie en benoeming nieuw commissielid 

    7.   Financieel verslag over het jaar 2013 

    8.   a. Voorstel om de ledenkorting voor het jaar 2014 te handhaven op  € 900.-- per sterfgeval 

          b. Voorstel om de contributie voor het jaar 2014 te handhaven op  € 20,50 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: de heer J. Stielstra.  

 Het bestuur stelt voor om in diens plaats te benoemen:  dhr  J.W. Vellema, Tsjerkestrjitte 12 

        Namen van tegenkandidaten kunnen tot voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend.                                                

11.  Rondvraag     

 

PAUZE 
 

12.   Gastspreker:  dhr J W Uringa (hoofd geestelijke verzorging MCL). 

Hij zal vertellen over zijn werk als geestelijk verzorger in het MCL. Vervolgens iets over de 

rouwverwerking en rouwprocessen in de acute crisisopvang. 

  13.   Sluiting  

                    W. Boonstra-Boonstra, 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 contributie 

voor het jaar 2014 eind mei van uw rekening afgeschreven. 

U ontvangt per postcodeadres één exemplaar van deze agenda, geadresseerd aan de hoofdbewoner (m/v). 

Nieuw bankrekeningnummer voor de contributiebetaling NL15 RABO 0134 5055 14 


