
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging 

van bungaloweigenaren Eldoradopark U.A. op 25 september 2021. 

De vergadering zal worden gehouden op zaterdag 25 september 2021 in de 

grote zaal van Het Chaamsche Wapen in Chaam  

De grote zaal is open vanaf 10.00 uur en om 10.30 is de opening van de 

vergadering  

1 Opening door voorzitter Frank Boomaars / Cor Postma  

2 De gemeente Chaam/ZKA  zal een toelichting geven over het ZKA rapport. 

   Met gelegenheid tot vragen stellen hierover, 

3 Stemmen over voortaan stemmen met “gesloten briefjes” i.v,m. privacy 

leden 

4 Ingekomen stukken. 

Wilt u een onderwerp op de vergadering als ingezonden stuk behandeld 

hebben, kan dat als u dit voor 1 september bij het bestuur indient. Wij zullen 

uw ingezonden  stuk dan ook voor de algemene ledenvergadering  aan alle 

leden sturen. 

5 Vaststellen agenda. 

6 Vaststellen notulen van de ALV van 13 april 2019 en het jaarverslag van  

   2019. 

7 Financieel jaarverslag, waaronder winst- en verliesrekeningen van de jaren 

2019 en 2020  en balansen  van de jaren 2019 en 2020, alsmede de toelichting 

op deze cijfers door Jaap Stuurstraat. 

8 Begroting 2021. 

9 Goedkeuring begroting 2021. 

10 Jaarbijdrage 2022. 

11 Verslag kascontrolecommissie 2019 en 2020.  

Decharge jaarrekening en bestuur over 2019 en 2020. 



12 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 

13 Groenverslag 

14 Stand van zaken keerkleppen 

15 Rondvraag 

16 Verkiezing nieuwe bestuursleden.  

Dhr. Cor Postma treedt af en is niet herkiesbaar.  

Dhr. André Wijers is geen lid meer. 

Wel herkiesbaar blijft Ria Kluiters  

Verder is het bestuur op zoek naar nieuwe leden: 

Leden die zich in willen zetten voor het park als bestuurslid  

verzoeken wij een brief te schijven aan het bestuur, waarin u zich voorstelt      

 en wat uw motivatie is om in het bestuur opgenomen te worden. 

Uw aanbevelingsbrieven sturen wij voor de vergadering aan alle leden. 

Wij ontvangen graag voor 1 september uw aanmelding. 

17. Stemming volgt 

  

Pauze 

Uitslag stemming. 

      

Hierna volgt een afscheidswoord van de aftredende voorzitter. 

 

Wij zullen een pauze houden tussendoor en u een heerlijke lunch aanbieden. 

Na afloop trakteren wij u op een borrel waarbij we weer even bij kunnen 

praten over de afgelopen jaren. 

 

      


