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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING EN
THEMABIJEENKOMST
OVER HET ONDERWERP ONAFHANKELIJKE
CLIËNTONDERSTEUNING.
februari 2017

Geachte mevrouw, mijnheer,
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor onze Algemene Ledenvergadering met
aansluitend een themabijeenkomst met als onderwerp “Onafhankelijke Cliëntondersteuning”.
Deze avond zal plaatsvinden op:

dinsdag 14 maart 2017
in de Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf.
Inloop met broodmaaltijd vanaf 18.00 uur; aanvang Algemene Ledenvergadering 19.00 uur.
Wij hebben de dames Connie Pouw en Marieken Wattel van het Adviespunt Zorgbelang,
langdurige zorg, bereid gevonden om deze avond te informeren over diverse facetten met
betrekking tot ondersteuningsmogelijkheden inzake de Wet langdurige zorg. Uiteraard is er
ruim de gelegenheid om vragen te stellen.
Wij hopen op een grote opkomst.
Voorafgaand aan de thema-avond zal onze jaarvergadering gehouden worden. Gezien onze
ervaringen zal deze vergadering plm. 45 minuten tot maximaal een uur in beslag nemen.
(19.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur).
De agenda voor de jaarvergadering luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen
Notulen ALV d.d. 16 februari 2016
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag controlecommissie
Verkiezing controlecommissie. Dhr. Jehee is aftredend.
Wat er verder ter tafel komt
Rondvraag

10.

Sluiting

Na een korte pauze zal aansluitend aan de jaarvergadering de thema-avond plaatsvinden. De
avond zal uiterlijk rond 22.00 uur worden afgesloten.
Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op onze Algemene Ledenvergadering en
aansluitende thema-avond op 14 maart a.s. in de Cultuurschuur, Loggersplein 1 te
Wieringerwerf.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Kansplus NHN

M.H.P.M. van Tol
Voorzitter

Kijk voor meer informatie op onze website: www.kansplus.nl
(Via deze website gaat u naar ‘KansPlus dichtbij’, vervolgens klikt u op ‘regionale ledengroepen’, daarna op
Noord-Holland, waar u vervolgens de website kunt aanklikken van de ledengroep KansPlus Noord-Holland
Noord).
Tevens zoeken wij t.b.v. publicatie op onze website iemand die zich bezig wil houden met het maken van foto’s
tijdens onze activiteiten.

