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Algemene Ledenvergadering 
 14 maart 2018 

 
Locatie: Proathoes, Dennenweg 9 te Assen. 
Aanvang: 19.30 uur. 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 
2. Vaststellen notulen van de vorige vergadering d.d. 22 maart 2017 

Het verslag staat enkele weken voor de vergadering op de website www.pvpago.nl.  
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
Het verslag staat enkele weken voor de vergadering op de website www.pvpago.nl.  

 
5. Jaarverslag van de penningmeester 

- toelichting en bespreking balans en resultatenrekening van het afgelopen boekjaar 
 

6. Verslag van de kascommissie  
- mondeling verslag van de kascommissie 

       - vaststelling van de jaarstukken 2017 
       - decharge van het bestuur voor haar beleid en de financiën van het afgelopen jaar 

 
7. Voorstel van het bestuur met betrekking tot financieel resultaat 2017 

 
8. Benoeming nieuw lid/leden van de kascommissie 
 
9. Programma PAGO 2018 

-voorstel activiteit directie  
 

10. Vaststelling contributie 2018 
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen 

 
11. Vaststelling begroting 2018 

               -vaststelling van de begroting voor het lopende jaar. 
 

12. Bestuursverkiezing 
-Aftredend en herkiesbaar: Hedwig Seidel en Wil Middeljans 
-Er zijn tussentijds 2 vacatures ontstaan 
- Nieuwe kandidaten: Patricia Weiland, Patrick Petzinger 
(Tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden  bij de secretaris 
-Het bestuur draagt Patricia Weiland voor als nieuwe voorzitter. 
 

13. Beleidsvraagstukken 
 

14. Rondvraag 
 
15. Sluiting 

 
In verband met de catering willen we graag weten hoeveel mensen er komen. Aanmelden kan tot 1 maart 2018 via 

info@pvpago.nl 


