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ALGEMENE LEDENVERGADERING maandag 27 september om 19.30 uur  
in De Groene Hoven (benedenzaal 1), Koninginnelaan 280, Apeldoorn. 
 
Geachte leden, beste wijkbewoners, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van Wijkraad De Naald u van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering 2021. 
Met inachtneming van de dan geldende corona-maatregelen hopen we u deze keer weer live te 
kunnen ontmoeten!  
 
Tijdens deze ALV kijken we terug op het jaar 2020, nemen formeel afscheid van drie bestuursleden, 
en stelt een nieuwe secretaris (Rutger van Rozen) zich verkiesbaar.  
Daar zijn we heel blij mee, al is dat meteen een bruggetje naar belangrijk agendapunt tijdens deze 
ALV. Al enige tijd is het bestuur actief op zoek naar andere bestuursleden. Met name de functies 
Voorzitter en PR & Communicatie vragen hierbij aandacht. Er zijn nog geen kandidaten gevonden.  
 
Aangezien de invulling van deze twee functies, en mogelijk meer functies bij toekomstige 
bestuurswisselingen, cruciaal zijn voor het functioneren van de wijkraad, roept zich de vraag op of 
de wijkraad met een onvolledig bestuur moet blijven bestaan. 
 
Mocht u zelf toch interesse hebben, neem dan contact op via denaald@kpnmail.nl om u te 
kandideren. Dit kan tot aanvang van de ALV. 
 
Jaarstukken 
Het jaarverslag 2020 en financieel verslag over 2020 worden digitaal beschikbaar gesteld op de 
website. Een geprinte versie kunt u aanvragen via het secretariaat via denaald@kpnmail.nl. Deze 
prints liggen op 27 september dan bij binnenkomst voor u klaar.  
 
Aanmelden en corona 
Vanwege de beperkte beschikbare ruimte en de maatregel om 1,5 meter afstand te houden, vragen 
wij u om u vooraf aan te melden. Er zijn 40 plekken beschikbaar, waarbij toewijzing van een plek 
gaat op basis van moment van aanmelding, dus de eerste 40 aanmeldingen kunnen worden 
toegelaten. 
Daarnaast verzoeken wij u, vanwege het beperkte aantal bezoekers, één persoon per huishouden op 
te geven.  
 
En natuurlijk geldt: 

• Blijf thuis bij klachten, 
• Schud geen handen, 
• Nies in elleboog of papieren zakdoek, 
• Was regelmatig uw handen. 

 
Op deze wijze kunnen we voor iedereen een veilige ALV organiseren. 
  
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Wijkraad De Naald 



Algemene Ledenvergadering De Naald  
 
Datum:  27 september 2021 
Tijd:      inloop vanaf 19.00 (met koffie/thee)  

    aanvang ALV 19.30 uur. 
Locatie: wijkcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, Apeldoorn 
 
 
AGENDA: 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen, w.o. stand van zaken WBTR 
3. Jaarverslag 2020 
4. Financieel verslag 2020 
5. Verslag kascommissie  
6. Verkiezing kascommissie 2021 
7. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2020 
8. Aftreden bestuursleden (Marc, Janna, Elvera) 
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden: 

Voorstel als secretaris te benoemen Rutger van Rozen 
voorzitter: vacant,  
PR: vacant 

10. Voortbestaan wijkraad De Naald 
a. Inleiding  
b. Voortzetting wijkraad: ja/nee.  
(Is mede afhankelijk van invulling van de vacatures in het bestuur) 

11. Rondvraag 
12. Afsluiting vergadering  

 
************************************ 

Napraten onder het genot van een drankje.  

 

 


