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Nijmegen, 19 maart 2018

Algemene Leden Vergadering – Zaterdag 14 april 2018
Beste leden,
Hierbij nodigt het bestuur van de N.V.R. u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Nierpatiënten
Vereniging Radboud (N.V.R.) op zaterdag 14 april 2018. De ALV zal plaatsvinden in de vertrouwde omgeving:
Restaurant Rozenhof, Nijmeegsebaan 114, 6564 CK te Heilig Landstichting, tel.nr. 024-3230359.
Om 10.00 uur liggen de jaarstukken ter inzage. Om 10.30 uur heet de voorzitter iedereen welkom. Vervolgens
gaan we de agenda volgen. Om 11.30 uur gaan wij onder leiding van Gerben van den Bosch en Ingrid van Lith,
Medisch Maatschappelijk Werkers van afd. Nierziekten Radboudumc samen op zoek naar onderwerpen voor
de themacontactdag. Om 12.30 uur sluiten wij de vergadering af onder het genot van een heerlijke lunch.
DRINGENDE OPROEP: WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN SECRETARIS! SPREEKT HET U AAN OF KENT U IEMAND?
De agenda voor de Algemene Leden Vergadering ziet er als volgt uit:
1. Welkom, opening en vaststellen agenda.
2. Mededelingen
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 maart 2017*
4. Jaarverslag 2017*
5. Jaarrekening 2017: toelichting, kascommissie, décharge bestuur, benoemen nieuwe kascommissie
6. Samenstelling bestuur: Verkiezingen:
Aftredend en niet herkiesbaar: Véronique Wijnen
Aftredend en herkiesbaar: Anja Nieuwenhoven en Anita Damen
Vacante functies: secretaris en algemeen bestuurslid
Kandidaat: Yvonne Cornelissen
7. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement
8. Voorstel en toelichting contributieverhoging met € 1,00 naar € 23,00 m.i.v. 2019.
9. Ingebrachte punten door leden.
10. Rondvraag en formele sluiting.
Presentatie samen op zoek naar onderwerpen voor de themacontactdag 2018.
* De notulen van 25 maart 2017 en het jaarverslag 2017 liggen vanaf 10.00 uur ter inzage. Deze stukken
kunnen op verzoek worden toegestuurd.
Agendapunten voor de vergadering dienen uiterlijk 7 april 2018, voorzien van een toelichting, schriftelijk bij
het secretariaat ingediend te worden. Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen
zich tot uiterlijk 7 april 2018 aanmelden bij het secretariaat.
Als u zich wilt laten vergezellen door iemand die geen lid is van de N.V.R., dan kan dat tegen een vergoeding
van € 25,00. U kunt zich opgeven door bijgevoegd antwoordstrookje voor 7 april 2018 volledig ingevuld naar de
N.V.R. te e-mailen: aanmelden@nv-radboud.nl, of op te sturen naar Raafstraat 14, 5451 XM Mill, of af te geven
bij het secretariaat van de dialyseafdeling in het Radboudumc. Voor vragen kunt u terecht bij mw. Anja
Nieuwenhoven (voorzitter), telefoon 0413-260234. Er is een ruimte beschikbaar voor CAPD-wisseling. Hebt u
geen vervoer, neem dan contact op met de N.V.R.
Het bestuur hoopt u te mogen verwelkomen op de algemene ledenvergadering 2018.
Met hartelijke groet,
Bestuur N.V.R.
Rabobankrekening NL 13 RABO 0103 2076 27, NierpatiëntenVereniging Radboud.
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