
 Uitnodiging Jaarvergadering 5 april 2022 
 Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

 Beste leden, 

 Vandaag, 22 maart, stond de jaarvergadering van Natuurvereniging Wierhaven gepland. Helaas zijn 
 wij wegens technologische problemen genoodzaakt de vergadering opnieuw uit te schrijven om alle 
 leden de mogelijkheid te bieden aanwezig te zijn. Daarbij onderzoeken wij de mogelijkheid de 
 vergadering zowel digitaal als fysiek bij te kunnen wonen, daar wij het signaal hebben ontvangen dat 
 vele leden daar de voorkeur aan geven. De uitnodiging vinden jullie onderstaand. 

 Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven nodigt je via deze weg graag uit voor onze 
 Jaarvergadering op dinsdag 5 april 2022 om 19.30u. De vergadering op twee manieren worden 
 bijgewoond: 

 ●  Digitaal  via onderstaande link: 
 h�ps://teams.microso�.com/l/meetup-join/19%3amee�ng_MDRjNDRiZDktZTJkNi00NWY1LT 
 kzMWMtZmFhMWVjNDdmZGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c53567a1- 
 4f5a-4d88-a3a4-c20d15cca883%22%2c%22Oid%22%3a%2285a78644-640e-44ee-8c17-42edf 
 6c57630%22%7d  . 

 ●  Fysiek  op een nader te bepalen loca�e (wordt aan gewerkt).  Aanmelden verplicht  via 
 secretaris@wierhaven.nl  . 

 Alle stukken, de agenda, het (financiële) jaarverslag 2021 en de begro�ng 2022, zijn te vinden op 
 onze website  www.wierhaven.nl  onder Wierhaven >> Notulen  (directe link: 
 h�p://www.wierhaven.nl/wierhaven/notulen/  ). 
 Mocht je geen mogelijkheid hebben de stukken via deze weg te openen, kun je contact opnemen met 
 de secretaris op het telefoonnummer 06-20748136. 
 Voor alle andere vragen kan men per e-mail contact opnemen met  secretaris@wierhaven.nl  .  

 Wij hopen jullie allen te treffen op dinsdag 5 april aanstaande. 
 Een handleiding hoe deel te nemen aan de digitale vergadering hebben wij bijgevoegd in de 
 uitnodiging.  

 Hartelijke groet, 

 Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven  
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 Uitnodiging Jaarvergadering 5 april 2022 
 Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

 Agenda 
 Datum  Dinsdag 5 april 2022, aanvang 19:30 uur 
 Loca�e  Digitaal en fysiek (aanmelden verplicht, loca�e wordt aan gewerkt) 
 Voorzi�er  Bob Woets  

 19:30 Opening 
 19:30 Accorderen van de agenda 
 19:35 Notulen van 16 maart 2021 
 19.40 Mededelingen en ingekomen stukken 
 19:50 Jaarverslag vereniging 
 19:55 Jaarverslag penningmeester 
 20:05 Verslag kascontrolecommissie 
 20:10 Benoemen nieuwe kascontrolecommissie 
 20:15 Presenteren begro�ng 
 20:20 A�reden bestuurslid Linda Hu�en 
 20:25 Verkiezing nieuwe bestuursleden (aanmelden vooraf) 
 20:35 Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland 
 20:40 Natuurvereniging Wierhaven 50 jaar in 2023 
 20:45 Rondvraag 
 20:50 Dankwoord en afslui�ng 
   


