
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 
 
Het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Huntington nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de 
Algemene Ledenvergadering op donderdag 8 mei a.s. in Congres- en Vergadercentrum Jaarbeurs Utrecht, 
gelegen in het Beatrixgebouw (direct naast Utrecht Centraal Station) 
Aanvang/einde: 19.00 uur – 21.00 uur. 
 
De agenda voor de jaarvergadering 2014 is in concept als volgt samengesteld: 
 

1. Jaarrede door de voorzitter 
 

2. Vaststellen verslag ALV 2013 
 

3. Financieel verslag over 2013 van de penningmeester 
 

4. Décharge van het Bestuur 
 
5. Vaststelling contributie 2015 

 
6. De verkiezing van de leden van het Dagelijks Bestuur    

Herkiesbaar voor tweede termijn: 
Mevrouw M.C.E. Holkamp, penningmeester 
Verkiesbaar voor eerste termijn: 
De heer D. Lauterbach, algemeen lid 

 
Aftreden van de leden van het Dagelijks Bestuur 
Mevrouw A.R.D. Meyboom, secretaris 
 

7. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

8. Rondvraag en sluiting van de ledenvergadering.  
       

Daarna is er gelegenheid voor een informeel gesprek onder het genot van een drankje en een hapje. 
 
Het Dagelijks Bestuur voert uit, wat in hoofdlijnen wordt vastgesteld door de besluitvorming van de Algemene 
Ledenvergadering. Dan moet, naar het inzicht van het Dagelijks Bestuur, ook vooraf het resultaat ter 
beoordeling worden aangeboden.. 
 
Het Dagelijks Bestuur wil u deze avond informeren over de Vereniging met betrekking tot de financiën, 
organisatie, activiteiten en dienstverlening van het afgelopen jaar en wil graag met u in gesprek hierover. Het 
Dagelijks Bestuur nodigt u dan ook van harte uit bij deze jaarvergadering aanwezig te zijn! 
 
U kunt zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering door onderstaande kaart in te vullen en te sturen 
naar het Landelijk Bureau van de Vereniging van Huntington. Uiteraard kunt u zich ook per mail aanmelden 
door de gevraagde gegevens van de kaart over te nemen en te sturen naar info@huntington.nl o.v.v. 
aanmelding ALV 2014. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april a.s. Na aanmelding ontvangt u de stukken 
voor deze vergadering op het door u opgegeven huis- of (digitaal) emailadres. 
 
Stukken ter bespreking dienen uiterlijk 4 april a.s. in het bezit te zijn van het Landelijk Bureau.  
 
Graag tot 8 mei a.s! 
 
Uw Dagelijks Bestuur  
 
NB: Zoals bij u bekend, is de Landelijke Ledendag opgesplitst in een aparte Algemene Ledenvergadering en, 
verspreid over het jaar, diverse voorlichtings- en lotgenotenbijeenkomsten, lezingen en presentaties. Wij 



attenderen u er dan ook op dat de bijeenkomst van 8 mei a.s. slechts alléén de Algemene Ledenvergadering 
betreft en er geen aansluitend programma plaatsvindt.  
 


