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Algemene Ledenvergadering 

De eerste ALV wordt gehouden op woensdag 6 maart 2019 vanaf 14.00 uur bij de Hermantap, 

IJstraat 4 te Enschede. Alle leden zijn welkom en worden bij deze uitgenodigd voor deze  

deze vergadering.  

Bent u nog geen lid en wilt u toch komen, meldt u zich dan alsnog aan als lid! Hieronder bij 

Lid worden hoe u dat kunt doen.  

De agenda, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden ook per mail toegezonden. 

De Statuten liggen vast. Het Huishoudelijk Reglement moet in de ALV vastgesteld worden. 

Eigen voorstellen. Indien u zelf voorstellen wilt indienen wordt u verzocht dit uiterlijk twee 

weken voor de vergadering in te dienen bij de secretaris. 

Huidige bestuur. Het huidige bestuur stelt zich beschikbaar voor de functies die zij ook nu 

bekleden. Het bestuur is van mening dat er geen aanvulling nodig is en er zijn geen vacatures.  

Voor zover de namen en functies van dit bestuur  niet bekend mocht zijn : 

Voorzitter: Jurrie van der Geize, Penningmeester: Ted Haitsma, Activiteitencoördinator 

Hennie de Goei, Secretariaat/webmaster, Henri van Harten. 

Tegenkandidaten. Tegenkandidaten worden verzocht dit uiterlijk twee weken voor de ALV te 

melden bij het secretariaat.  

Lid worden. Bent u nog geen lid en wilt u dat alsnog worden?  De jaarlijkse contributie 

is  €12,50 per persoon. Inclusief partner dus €25,- . Je kunt dit bedrag over maken op onze 

bankrekening. Deze is onlangs gewijzigd! Zie hieronder.  NB. Had je je gegevens niet eerder 

opgegeven, meldt je dan s.v.p. aan via de website bij de link: “Lid worden”.  

 

Let op bankrekening nr. is gewijzigd! Wij zijn overgestapt naar de RegioBank. Tip: Had u het 

opgeslagen in het adresboek van uw bank, pas het dan aan. Het bankrekening nr. van de 

Senioren Politie Twente is nu : NL24 RBRB 0778 1297 21. 

Parkeren. Bij Hermantap is voldoende parkeerplaats. 

Koffie. De koffie kan op kosten van de vereniging worden gebruikt.  

Henri van Harten  info@seniorenpolitietwente.nl  
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