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Aan de Leden van de 
Huurders Belangen Vereniging 
Bergen op Zoom (HBVBoZ). 
 
           Bergen op Zoom, April 2017 
 
UITNODIGING 
Het bestuur van de HBVBoZ nodigt U hierbij uit voor de Algemene Leden 
Vergadering, welke wordt gehouden op: 
 
WOENSDAG 19 APRIL 2017 
 
Locatie:  Partycentrum ‘ROZENOORD’ 

Beukenlaan 14, 4624 AE Bergen op Zoom 
Aanvang:  19.30 uur 
Zaal open:  19.00 uur 
 
Agenda: 
• Opening door de vice-voorzitter 
• Jaarverslag secretaris 
• Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 
• Benoeming kascommissie 
• Rooster van aftreden en verkiezing nieuwe bestuursleden 
• Voorstel tot wijzigen Statuten 
• Sluiting 
 
De jaarstukken kunt U, na afspraak, inzien op kantoor Holleweg 101, of 
voorafgaande aan de Ledenvergadering in Rozenoord. De afspraak kan zowel 
telefonisch als via de website gemaakt worden. 
Het rooster van aftreden en de procedure van kandidaatstelling voor het 
bestuur treft U op bijgaand aanhangsel. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur van de HBVBoZ. 
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Noodoproep van uit het bestuur hbvboz 
 

Zoals u hebt gelezen bestaat het bestuur van de hbvboz op dit moment uit drie personen. 
Sinds vorig jaar is ons bestuur flink uitgedund en ondanks herhaaldelijke oproepen via 

de website hebben zich geen kandidaten gemeld. Helaas. 
 

Een van de huidige bestuursleden heeft aan gegeven te willen stoppen. Omdat in onze 
statuten vermeld staat dat het bestuur uit minimaal drie personen dient te bestaan 
is het op dit moment geen optie om als bestuurslid te stoppen. Zou het betreffende 

bestuurslid op dit moment uit treden kan de hbvboz niet meer functioneren met alle 
gevolgen van dien. 

 
Het bestuur doet hierbij dan ook een dringend beroep op de leden om te overwegen 

zich kandidaat te stellen als bestuurslid. 

 
Op de website staat vermeld wat er van een bestuurslid verwacht kan en mag worden. 

Het is zeker niet de bedoeling dat een nieuw bestuurslid in het diepe wordt gegooid. 
Integendeel. Het nieuwe bestuurslid zal vanaf het begin begeleid en ondersteund 

worden. Ook is het nu in het huidige bestuur zo geregeld dat de taken onderling zijn 
verdeeld zodat men niet alle zaken op zich moet nemen. 

 
Mocht het zo zijn dat er geen nieuwe kandidaten komen zal het huidige bestuur zich 

gaan beraden hoe nu verder. Het moet toch niet zo zijn dat het betreffende bestuurslid 
zich verplicht voelt om, ondanks te kennen hebben gegeven te willen stoppen, door te 

blijven draaien. 
 

Mocht u vragen hebben over het invullen en de werkzaamheden van een 
bestuursfunctie kunt u via secretariaat@hbvboz.nl contact met ons opnemen. 

 

Laat de hbvboz niet in de steek! 
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