VvE Willemskade 7-111
Postadres: Willemskade 37
3114 CN Schiedam
KvK:
24472062
Bank: NL50INGB0002965671
Email: vve.wkd@vdrgraaf.nl

Datum:
Referen0e:
Betre9:

7 maart 2022
20220224 VvE-ALV
Algemene ledenvergadering VvE Willemskade 7-111 te Schiedam.

Geachte Eigenaren,
Hierbij nodigen wij U uit voor de, a.g.v. Corona uitgestelde Algemene ledenvergadering (ALV) van 8
december 2021 van de VvE Willemskade 7-111 te Schiedam.
De vergadering zal plaats vinden op:
Donderdag 24 maart 2022 van 19.00 tot uiterlijk 22:30 uur.
Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid (BVSZ)
Leliestraat 10, 3114 NK Schiedam.
Tijdens deze vergadering worden enkele belangrijke voorstellen gedaan, ook m.b.t. de garages., waarover
gestemd zal worden. Zorg dat uw stem vanwege afwezigheid niet verloren gaat !
De VvE is op zoek naar bestuursleden. HeeH U interesse? Meld U a.u.b. aan bij het interim bestuur.
Als U twijfelt, neem kontakt op met Ron van der Graaf voor persoonlijke informaOe.
Aanmelden kan tot voor aanvang van de vergadering.
Mocht U verhinderd zijn, dan verzoek ik U de bijgevoegde volmacht te gebruiken. Deze kunt U aan een
mede-eigenaar meegeven. U kunt het formulier ook ingevuld terugsturen naar: vve.wkd@vdrgraaf.nl
Neem ook kennis van de toelich0ng op het volmacht formulier.
AGENDA:
1.

Opening.
Mededelingen, Goedkeuring verslag 30 september 2021

2.

Kandidaatstelling bestuursleden / Verkiezing van bestuursleden.

3.

Voortgang ontwikkelingen sinds de vergadering van 30 september jl. tot heden.

4.

Actualisa0e van de ﬁnanciële posi0e van de VvE.

5.

Benoeming Beheerder VvE m.i.v. april / mei 2022

6.

Overige inkomende vragen.

7.

Rondvraag.

LET OP!
Noodzakelijke informa0e, waaronder de oﬀertes van VvE-beheerders en verslagen ALV vind U op internet.
Binnenkort vind U hier ook een voorstel om problemen betreﬀende het elektra verbruik in de garages op te
lossen.
De link waar U deze informa0e kunt bekijken / downloaden is:
hXps://rgmb.nl/VvE_Wkd
Bewaar deze link !
Namens KC en TC tot 24 maart 2022
Ron van der Graaf.
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