Plaatselijk Belang Rheezerveen / Heemserveen e.o.
Uitnodiging
voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering te houden op:

Maandag 26 maart 2018
Vakantiepark ‘t Rheezerwold; Larixweg 7,7796 HT Heemserveen
Aanvang 20.00 uur

Agenda:
1

Opening door de voorzitter Teun Wolbink

2

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 27-03-2017
Dit verslag staat op onze website www.pbrheezerveenheemserveen.nl

3

Terugblik 2017 / actuele zaken / mededelingen, o.a. over:
N34; AZC; Asbestsanering; Ontwikkelingen Heemserpoort; e.d.

4

Financiële verantwoording over het jaar 2017
Benoemen nieuwe kascommissie.

5

Bestuursmutaties
Aftredend zijn Teun Wolbink , Martin Koopman, Otto Valk, Alie Bosscher, Anja Lenderink en Lidy
Veltink.
Het bestuur stelt herbenoeming voor van Teun Wolbink, Anja Lenderink, Otto Valk, Martin
Koopman en Lidy Veltink.
Alie Bosscher is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Op dit moment is nog niet duidelijk wie
haar opvolgster wordt.
Conform de statuten is het mogelijk bestuurskandidaten voor te dragen. Deze voordracht, getekend door 10 of meer
leden, dient voor aanvang van de vergadering bij het bestuur te worden ingediend.

6

Rondvraag

PAUZE (mogelijkheid tot betaling van de contributie voor 2018)
7

Presentatie Familierecht/Erfrecht;
Door: Notaris Dhr. Ronald Brinkman

8

Sluiting

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen daarna in
informele sfeer alle brandende vragen gesteld worden die er nog
resteren.
Met vriendelijke groet,
Lidy Veltink-Knol, secretaris

Ook niet-leden zijn van harte welkom op deze ALV.
En besluit u toch lid te worden? Het 1e jaar is zelfs gratis!

Zorg dat u er ook dit
jaar weer bij bent!
Algemene Leden Vergadering PB

Maandag 26 maart 2018
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Vakantiepark ‘t Rheezerwold
Larixweg 7, 7796 HT Heemserveen

Aanwezige gasten o.a.
Peter Snijders (onze gebiedsbestuurder/
burgemeester Hardenberg), Liesbeth Kleisen
(locatiemanager AZC), Paul Masselink (wijkagent),
Ronald Brinkman.

Presentatie Familie en Erfrecht
Ronald Brinkman
Ronald Brinkman is, naast echtgenoot en vader,
notaris in Hardenberg, docent aan de RUG en
raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof ArnhemLeeuwarden.
Ronald is werkzaam binnen het personen, familie
en erfrecht, waarbij hij zowel nationaal als
internationaal bezig is.
Zijn werkzaamheden houden verband met
goederenrecht, verbintenissenrecht, personen,
familie en erfrecht, maar ook houdt hij zich bezig
met erf en schenkbelasting, overdrachtsbelasting,
inkomstenbelasting, omzetbelasting en nu ook de
eigen woningregeling.
Door zijn werkervaring zal hij ons vast een
boeiende presentatie kunnen geven!

Dé kans dus om antwoord te krijgen van bestuur en
aanwezige speciale gasten op al uw vragen
betreffende Rheezerveen en Heemserveen.

Algemene Leden Vergadering PB

Noteer de datum dus vast in uw agenda:

maandag 26 maart ALV
Er is het afgelopen jaar 2017 veel gebeurd,
maar er zijn ook weer allerlei nieuwe zaken die
onze aandacht vragen.
Blijf op de hoogte en denk mee over de
toekomst van ons gebied.
Informatie over PB Rheezerveen / Heemserveen vindt u op de website:

www.pbrheezerveenheemserveen.nl

