Bewonersavond Stationsbuurt
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 25 november 2020
20:00-21:00
online via Zoom

Beste bewoner van de Stationsbuurt,
Het bestuur van bewonersorganisatie Buurtstation nodigt alle bewoners van de Stationsbuurt
hierbij uit voor de jaarlijkse bewonersavond. Op de agenda staan onder meer de inhoudelijke
verantwoording over 2020 en de financiële verantwoording over 2019. Ook staat de
verkiezing van het bestuur voor 2021 op de agenda. Hiervoor zijn op dit moment kandidaat
Saskia Engelen (huidig bestuurslid), Lucienne de Roos (huidig bestuurslid) en Maarten Geel.
De kandidaten zullen zich tijdens de vergadering aan u voorstellen.
We zijn helaas genoodzaakt om de bewonersavond dit jaar digitaal te organiseren; de
bewonersavond vindt plaats via Zoom. Het is hiervoor niet persé nodig om te beschikken
over een webcam; meekijken kan via een browser op de computer of op tablet of telefoon.
Het stellen van vragen aan het bestuur of de kandidaat bestuursleden kan via de chat. Wilt u
de bewonersavond bijwonen? Stuurt u dan een mailtje naar info@buurtstation.nl. U ontvangt
dan de link voor de vergadering. Op dinsdag 24 november is (desgewenst) van 20:00-21:00
de mogelijk om te testen of het werken met Zoom lukt.
Normaliter dronken we na afloop gezamenlijk een drankje om u te bedanken voor uw inzet
en betrokkenheid bij de wijk. Helaas kan dat dit jaar geen doorgang vinden. Maar wat in het
vat zit, verzuurd niet!
In de hoop u 25 november online te mogen verwelkomen,
het bestuur van bewonersorganisatie Buurtstation 2020,
Saskia Engelen
Yvonne Munier
Lucienne de Roos
Nol Witte
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen
Vaststellen verslag bewonersavond 20 november 2019 (zie bijgaand)
Terugblik op 2020 (zie bijgaand verslag)
Toelichting kascontrolecommissie op het financieel verslag over 2019 (op
verzoek ter inzage)
Verkiezing Kascommissie t.b.v. financieel verslag over 2020
Verkiezing bestuur Buurtstation 2021
Rondvraag
Sluiting

Buurtstation, bewonersorganisatie van de Haagse Stationsbuurt
Kijk voor meer informatie op onze website. Volg ons ook op Twitter en Facebook.

