
AGENDA ALV GHK-Binnenstad Zuid dd 23 maart 2016

1. Opening
De voorzitter Martin de Vries zal iedereen welkom heten en de te bespreken agendapunten kort 
toelichten.

2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen.
3. Goedkeuring van het verslag / notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering.

Dit verslag van de ALV van 26 maart 2015 werd gepubliceerd op de website van GHK en dient te 
worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag* 
a. De secretaris Anita Gaasbeek zal een korte toelichting geven op verslag van activiteiten en 

werkzaamheden van het afgelopen jaar.
b. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
c. Kan de vergadering met het jaarverslag instemmen?

5. Jaarrekening*
a. De penningmeester Marco Steenwinkel zal een toelichting geven op de cijfers van de balans

en de staat van baten en lasten.
b. Verslag van de kascommissie* die de boeken heeft gecontroleerd.
c. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
d. Het bestuur stelt de vergadering voor het financieel verslag goed te keuren.

6. Decharge
Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag wordt de ledenvergadering verzocht 
het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.

7. Begroting 2016, vaststelling contributie 2017 
8. Bestuurssamenstelling

In de samenstelling van het bestuur gaan een aantal wijzigingen plaatsvinden. Secretaris Anita 
Gaasbeek is aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Het bestuur heeft bestuurslid Michel 
van Doorn voorgesteld om de functie van secretaris te gaan bekleden en vraagt de vergadering voor
akkoord. Het bestuur is daarnaast nog op zoek naar een vijfde algemeen bestuurslid. De 
kandidaatstelling dient schriftelijk te gebeuren.

9. Commissiesamenstellingen
10. Doelstellingen 2016
11. Jaarplanner 2016 (Voorlopig)
12. Website
13. Nieuwe VVV-BROCHURE
14. Bruggenverlichting
15. Bloembakken
16. Bereikbaarheid gebied
17. Bordjes / aanwijzers naar de ondernemers (Voorstel Leon van Catz)
18. Budget en activiteiten per straat / gebied (Voorstel Leon van Catz) 
19. Gouda Waterstad
20. Goud-asfalt
21. Rondvraag

Weet u al wat u wilt vragen? Dien uw vraag dan voorafgaande aan de vergadering schriftelijk in bij 
de secretaris. Het bestuur kan dan de vragen verdelen en zich op een antwoord voorbereiden.

22. Afsluiting

*Bijlagen:
Jaarverslag 2015
Financieel verslag 2015 
Jaarplanner 2016
Notulen 2015

Ook ter vergadering zal nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar zijn.


