
  

Algemene Ledenvergadering -  zaterdag 16 april 2022 

 

Beste leden,  

   

Hierbij nodigt het bestuur van de NVR u uit voor de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) van de Nierpatiënten Vereniging Radboud (NVR) op zaterdag 16 april 2022.   

Hoewel op het moment van verspreiding van deze uitnodiging de COVID-19 

maatregelen zijn versoepeld en wij elkaar fysiek zouden mogen ontmoeten, bieden wij 

toch een keuze aan om de ALV bij te wonen: 

 

Fysiek: 

U bent welkom om 10.00 uur in Hotel Restaurant Rozenhof, Nijmeegsebaan 114,  

6564 CK Heilig Landstichting tel: 024-3230359 of: 

 

Digitaal: 

U volgt de ALV vanaf 10.00 uur thuis door in te loggen via de “link”, die u uiterlijk één 

dag voor de ALV krijgt toegezonden.  

 

Aanmelden fysiek en digitaal; uiterlijk 8 april : 

Voor beide mogelijkheden (fysiek of digitaal) aanmelden uiterlijk vrijdag 8 april a.s. 

met het aanmeldformulier per e-mail of post. 

E-mail: aanmelden@nv-radboud.nl of per post: Aalsburg 3006, 6602 WP Wijchen. 

 

Programma: 

10.00 uur   Ontvangst  -  Fysiek en digitaal 

10.15 uur   Welkom door de voorzitter met aansluitend:  

                 Algemene Ledenvergadering NVR (Agenda: Zie bijlage)  

11.30  uur  Sluiting van de Algemene Ledenvergadering  

11.45 uur   Dr. Wil Allebes verzorgt een korte presentatie over de logistiek en 

samenwerking rondom orgaantransplantatie. 

12.30 uur   Einde bijeenkomst met dankwoord van de voorzitter 

13.00 uur   Lunch (introducees kunnen deelnemen tegen een vergoeding van € 28,50) 

 

Agendapunten  

Als u agendapunten wilt inbrengen, dan kan dit tot uiterlijk vrijdag 8 april 2022. U 

kunt deze indienen en voorzien van een toelichting bij het secretariaat per email: 

secretaris@nv-radboud.nl of per post sturen naar Aalsburg 3006, 6602 WP Wijchen. 

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 8 

april aanmelden bij het secretariaat: secretaris@nv-radboud.nl 

Jaarstukken De jaarstukken kunnen vooraf, ter inzage, worden opgevraagd bij de 

secretaris via email secretaris@nv-radboud.nl.  

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter: voorzitter@nv-radboud.nl  Telefoonnummer: 

06 42432567   

Het bestuur hoopt u te mogen verwelkomen op de Algemene Ledenvergadering 2021.   

Met hartelijke groet,  Het bestuur NVR  
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Agenda voor de Algemene Leden Vergadering Zaterdag 16 april 2022  

  

  

 

Fysieke Locatie:  Hotel Restaurant “Rozenhof”  

Nijmeegsebaan 114  

                6564 CK Heilige Landstichting. 

               

Digitaal (Na aanmelding ontvangt u van ons een link)  

  

  

1. Welkom, opening en vaststellen agenda  

2. Mededelingen  

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 15 mei 2021 (Bijlage).  

4. Jaarverslag 2021*  

5. Jaarrekening 2021: toelichting, kascommissie,  

décharge bestuur,  

benoemen nieuwe kascommissie                          

6. Samenstelling bestuur: Verkiezingen:   

• Aftredend en niet herkiesbaar: Harry van Aalten (secretaris)  

• Aftredend en niet herkiesbaar: Yvonne Cornelissen (bestuurslid onderwijs en 

patiënten-participatie) 

• Aftredend en herkiesbaar: Frank Timmers (algemeen bestuurslid) 

• Kandidaat bestuurslid Jos Raemaekers (secretaris a.i. algemeen bestuurslid) 

• Kandidaat bestuurslid Robert Petterson (patiënten-participatie) 

7. Vooruitblik 2022/2023 

8. Ingebrachte punten door leden  

9. Rondvraag en formele sluiting  

   

*Het jaarverslag 2021 kan op verzoek worden toegestuurd. De notulen worden met deze 

uitnodiging meegestuurd.  

 

 

 

 

Samenvatting: 

ALV op 16 april a.s. kan fysiek of digitaal worden bijgewoond. 

Voor beide mogelijkheden is aanmelding noodzakelijk voor uiterlijk vrijdag 8 april a.s. 

Stuur het aanmeldformulier op per e-mail naar aanmelden@nv-radboud.nl of per post 

naar Aalsburg 3006, 6602 WP Wijchen. 

 

Inbreng agendapunten uiterlijk vrijdag 8 april a.s.  

Stuur een email aan: secretaris@nv-radboud.nl 

 

Jaarstukken opvragen bij secretaris@nv-radboud.nl 
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