UITNODIGING

HET IS GOED OM TE WETEN DAT….
e

tot het bijwonen van de 136 ALGEMENE LEDENVERGADERING
van Uitvaartvereniging "Eendracht" Burgum

 de ledenkorting bij 100% (zie ledenkaart) thans € 1.275,= bedraagt.

Op een nog nader te bepalen datum welke kenbaar zal worden gemaakt op
onze website en d.m.v. een advertentie in weekblad Actief.
(in een zaal van de Vrije Evangelische Gemeente)

 indien er (door nabestaanden) geen gebruik wordt gemaakt van één van de
door Eendracht gecontracteerde uitvaartverzorgers (zie ledenkaart) er een
mindering op de uit te keren ledenvergoeding zal worden toegepast van 30%.

Ingang:
Aula Uitvaartvereniging Eendracht, Prinses Beatrixstraat 16 Burgum

 inkoopkortingen komen volledig t.g.v. nabestaande(n)
o.a. korting rouwadvertenties, kist, bloemen

AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Bestuursverkiezing:
Periodiek aftredend de heer Marten van Houten (voorzitter)
Als nieuwe algemene bestuursleden stelt het bestuur voor
mevrouw Rina van der Kooi-Douma en de heer Durk Postma
Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering
worden ingebracht
5. Verslag begeleidingscommissie
6. Jaarrekening 2019 (ter inzage op de website)
7. Vaststellen ledenvergoeding en ledenbijdrage 2020
8. Rondvraag
9. Sluiting/Pauze

 het gebruik van het afscheidshuis van Uitvaartvereniging Eendracht,
Pr. Beatrixstraat 16 te Burgum tegen ledentarief is.
 kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn, mits ingeschreven.
Controleer de ledenkaart daarom goed.
 de contributie € 24,00 bedraagt per volwassene per jaar.
 je in ons Privacystatement kunt lezen welke gegevens wij verzamelen,
waarom we deze gegevens verzamelen en wie deze gegevens in kan zien.
(zie onze website bij AVG)
 het jaarverslag en de jaarrekening 2019 (binnenkort) op de website zijn
(worden) geplaatst.
 als je belt naar ons 0800 nummer je één van de bestuursleden aan de
telefoon krijgt.
 wij graag t.z.t. van je horen of je aanwezig bent. Je kunt dit doorgeven door
een e-mail bericht te sturen naar info@uitvaarteendrachtburgum.nl of
telefonisch 0800-2225577

Op onze website en in het weekblad Actief zullen wij in een
advertentie de datum van de ledenvergadering meedelen i.v.m.
het coronavirus.

