
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING SVO OP 17 MAART 2023 

Beste mensen, 

Het doet mij goed u te mogen uitnodigen voor onze Algemene Leden Vergadering 

2023 welke gehouden wordt op 17 maart a.s. in het dorpshuis Ous Hous, Bonner-

veen 7 te Gieterveen. Aanvang 14:00 uur. Mocht u voor uzelf geen vervoer kunnen 

regelen zeg het ons dan halen wij u op en brengen u weer thuis.  

AGENDA 

1. Opening voorzitster 

2. Uw mening over de activiteiten die wij in het afgelopen jaar georgani-

seerd hebben?  Welke activiteiten spraken u aan of heeft u soms activiteiten 

gemist welke u interesseren?  

3. Bestuursverkiezing: Daarbij opgemerkt dat het bestuur in al die jaren niet is 

gewijzigd, Er zijn bestuursleden die graag het stokje eens door willen geven 

aan anderen. Wilt u nadenken of u zich bereid verklaart een bestuursfunctie te 

vervullen of dat u iemand anders aanbeveelt?  

4. Verslag Penningmeester:  

5. Verslag Kascommissie: 

6. Verkiezing Kascommissie:  

7. Verslag Sociale Eettafel Gieterveen; 

8. Behoefte peiling: Aanbod bus/boottocht op 26 Mei 2023 in ’t Oldambt. 

(Lees elders in dit blad) 

9. Inleveren Kopij maandelijks SVO blaadje: Marieke Muntjewerff heeft maan-

delijks een interview met een SVO Lid die op haar/zijn beurt het stokje over 

draagt aan een ander SVO lid. Doel hiervan is elkaar beter te leren kennen. 

Het maandelijks SVO blaadje is een verenigingsblad voor alle SVO Leden. Het 

bestuur, met name Thijs Bakker, probeert elke maand het blaadje te vullen met 

informatie. Het bestuur vindt het wenselijk dat leden ook eens kopij gaan inzen-

den. Schroom niet om dit te doen. Geef een paar steekwoorden op, wij probe-

ren er samen met u een leuk verhaal van te maken. Het blaadje wordt dan leu-

ker. 

10. Behoefte peiling: Dit jaar of volgend jaar naargelang er behoefte aan is wil 

Meina Hoving een fietstocht organiseren. In het afgelopen jaar is Meina dit niet 

gelukt wegens omstandigheden. Hopelijk lukt het haar nu wel en zijn er vol-

doende aanmeldingen. 

11. Rondvraag: 

12. Sluiting:  



Langs deze weg willen wij al onze adverteerders bedanken voor hun financiële 

steun. Uw steun maakt het medemogelijk dat wij leuke activiteiten voor onze leden 

kunnen maken.   Nogmaals hartelijk dank! 

 

Trijntje Hoiting 

Voorzitter SVO  

 


