Undugu Vriendenkring Nederland
Postbus 492
6710 BL Ede
Giro 1912825
www.undugu.org
De vereniging stelt zich ten doel, op alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de doelstellingen van de
Undugu Society of Kenya te Nairobi Kenya (art1). De jaarverslagen zijn te downloaden op www.undugu.org

Het bestuur van de Undugu Vriendenkring Nederland nodigt u graag uit voor de
Algemene Ledenvergadering op ZATERDAG 10 JUNI, van 14.00 uur - 16.30 uur.
Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN EDE, Tel 0318-650150

Agenda:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Concept notulen en actiepunten van 11 juni 2016. U kunt deze downloaden van onze site.
4. Vaststellen jaarverslag 2016. U kunt dit downloaden van onze site.
5. Financiën
5.1. Financieel overzicht 2016
5.2. Verslag Kascommissie
5.3. Decharge bestuur voor gevoerd financieel beleid
5.4. Begroting 2017
5.5. Verkiezing Nieuwe Kascommissie
6. Rooster van aftreden.
Secretaris Leon van den Berg is in 2016 voor een jaar herbenoemd en treedt dus
statutair af op de komende ALV. Hij stelt zijn post beschikbaar maar is desgewenst
herkiesbaar voor een periode van twee jaar.
Oproep: stel u kandidaat als bestuurslid. Meer informatie: secretariaat (Leon van
den Berg) 079-3163631
7. Pauze
8. Voortgang van projecten
8.1 Bespreking bezoek USK februari 2016 met foto’s
8.2 Status Ngomongo school
8.3 USK OCA (Organizational Capacity Assessment) en nieuw Meerjarenplan
9 Actieplan UVN 2017/2018
10 Communicatie
10.1 Website UVN
10.2 Nieuwsbrief
11 Rondvraag en sluiting
Alle stukken zijn op de site www.undugu.org te vinden. Desgewenst kunt u de financiële
stukken opvragen bij het secretariaat. Zij maken deel uit van het jaarverslag 2016. U kunt
daar ook een afdruk van de conceptnotulen van 11 juni 2016 aanvragen. Op de vergadering
zullen van alle stukken enkele exemplaren aanwezig zijn. Stuur voor een papieren versie
een mail naar uvn@bergit.nl of stuur een briefje naar het secretariaat UVN, De Colignystraat
3, 2713 EA Zoetermeer.

