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Betreft:  Uitnodiging en Agenda Jaarvergadering 2022 
 
Beste leden van Reumabeweeggroep de Meierij 
 
Door het corona virus heeft de jaarvergadering van 2021 over het jaar 2020 geen doorgang 
gevonden. Inmiddels zijn we echter ook alweer toe aan een jaarvergadering over 2021. 
We hebben er als bestuur voor gekozen om de twee verenigingsjaren in één jaarvergadering 
te behandelen.   
We hebben zoals u al hebt kunnen vernemen via de nieuwsbrieven een datum voor de 
jaarvergadering gepland. Het ziet er nu naar uit dat deze volgens de huidige maatregelen kan 
plaatsvinden.  
 
Daarom mag ik u middels deze brief namens het bestuur van Reumabeweeggroep de Meierij 
van harte uitnodigen voor de jaarvergadering. Het bestuur wil graag verslag doen van, en 
verantwoording afleggen over de jaren 2020 en 2021.  
 
De jaarvergadering wordt gehouden op: 
Datum: Maandag 31 Januari 2022 
Locatie: ’t Spectrum Schijndel 
Adres:  Steeg 9, 5482 WN Schijndel 
Tijd:  19.30 uur 
 
Vanwege de maatregelen die gelden omtrent het coronavirus is het verplicht aanmelden voor 
de jaarvergadering. Graag vernemen wij voor dinsdag 25 januari 2022 of u wel of niet 
deelneemt aan de jaarvergadering. 
 
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Bij binnenkomst zal uw QR code gescand 
worden op de corona check app.  
Verder is het dragen van een mondkapje verplicht ook als je zit. 
 
Met het versturen van deze uitnodiging zullen de volgende verslagen op de website staan: 

• Uitnodiging met agenda voor de jaarvergadering 

• Het verslag van de jaarvergadering van 2019 

• De secretariële jaarverslagen van 2020 en 2021 
Graag de verslagen thuis van tevoren lezen.  
 
Alle verslagen zijn ingesloten in de bijlage van deze mail en dus te lezen op: 
https://reumabeweeggroepdemeierij.nl/jaarvergaderingen/ 
 
 

http://vbmfdemeierij.123website.nl/
https://reumabeweeggroepdemeierij.nl/jaarvergaderingen/
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Het financieel jaarverslag wordt op de vergadering zelf gepresenteerd. 
Indien u over de hierboven genoemde zaken graag een nadere toelichting wilt, kunt u contact 

opnemen met de voorzitter Berry Dekkers of het secretariaat. 

Wij hopen op een grote opkomst. Het bestuur ziet dat als betrokkenheid bij onze  
vereniging en waardering voor het door hun verzette werk. 
 
Namens het bestuur,  
met vriendelijke groet,  
 
Chantal Huijberts 
Secretaris Reumabeweeggroep de Meierij  
  

http://vbmfdemeierij.123website.nl/
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AGENDA jaarvergadering 2022 
Over de verenigingsjaren 2020 en 2021 

 

1. Opening van de jaarvergadering door de voorzitter 
2. Notulen jaarvergadering 2019 
3. Jaarverslag secretariaat 2020 en 2021 
4. Financieel jaarverslag 2020 en 2021 
5. Verslag kascontrolecommissie 2020 en 2021 
6. Verkiezing kascontrolecommissie 2022 
7. Formele vaststelling contributie 2022 
8. Beleid Reuma Nederland 2023 
9. Bestuursverkiezing:  

Vacatures 

• Voorzitter 

• Penningmeester 
Afscheid:  

• Astrid Davis, Berry Dekkers en Marga van Zutphen 
Voorstel benoeming:  

• Esther van de Velden 
Voorstel herbenoeming i.v.m. aftreden en herkieskaar: 

• Mirjam Elemans 

• Birgitte Broeren 

• Chantal Huijberts 
Kandidaten voor een bestuursfunctie, kunnen zich melden bij het secretariaat. 

10. Rondvraag 
11. Sluiting  
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