
 
 
 
 
Apeldoorn, 7 mei 2019 
 
Betreft: UITNODIGING jaarvergadering Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid 
 
Beste meneer of mevrouw, 
 
Op dinsdagavond 21 mei aanstaande vindt de jaarvergadering van Buurtcoöperatie 
Apeldoorn-Zuid (in de volksmond beter bekend als ‘Zuid Doet Samen’) plaats. Het bestuur 
van de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  

De bijeenkomst wordt gehouden in buurthuis Ons Honk, Sperwerlaan 18 te Apeldoorn. De 
vergadering start om 19:30. Vanaf 19:00 staan koffie en thee klaar; de vergadering duurt 
naar verwachting tot 21:00 uur.  
 
Agenda: 
1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Notulen vorige jaarvergadering (21 mei 2018)  
4. Verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar 
5. Benoeming van accountantsbureau Countus voor de controle van de jaarstukken 2018 
6. Voorstel tot het goedkeuren van de jaarstukken over 2018 
7. Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur over 2018 
8. Werkgroep mantelzorg/respijtzorg  
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
Op onze website (www.zuiddoetsamen.nl) vindt u ons jaarverslag over 2018, de notulen van 
de vorige jaarvergadering en de officiële jaarcijfers op de site. U kunt deze gegevens ook 
verkrijgen in Ons Honk (Sperwerlaan 18). Desgewenst kunt u deze ook thuisbezorgd krijgen, 
neem daarvoor contact op via 055 – 3125076.  
 
Na het officiële gedeelte hebben we een leuke verrassing!  
 
Graag tot dinsdagavond 21 mei! 
 
Met hartelijke groet, 
- namens het bestuur - 
 
Ton Kunneman 
Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid  



 
 
 
 
Toelichting agendapunt 8: 
 

In het bestuur is in 2017 een vacature ontstaan door het vertrek van dhr. A. Tonca. Het 
bestuur van de Buurtcoöperatie heeft het actieve en betrokken lid van onze Buurtcoöperatie 
dhr. Van Engelenburg bereid gevonden toe te treden tot het bestuur en de vacature te 
vervullen. Het bestuur heeft in haar vergadering van 24 april 2018 nader kennis gemaakt met 
dhr. Van Engelenburg en unaniem besloten hem voor te dragen voor benoeming tot 
bestuurslid door de Ledenvergadering in haar vergadering van 29 mei. 

“Ik ben Bart van Engelenburg, geboren op 7 juni 1952 te Veenendaal. In 1972 ben ik 
getrouwd met Gerdie van de Haar. We hebben twee kinderen, een jongen (41) en een 
meisje (40). Verder hebben we twee kleinkinderen van 9 en 5 jaar. Ik heb van alles gedaan 
in mijn leven: meubelmaker, chemisch procesvakman, opsporingsambtenaar, rechercheur, 
hulpofficier van justitie, docent recherchetechniek, commandant van middelgrote eenheden, 
verkeer, grensbewaking en beveiliging Koninklijk Huis. 

Mijn hobby’s zijn sport (badminton), geschiedenis, gitaarspelen, lezen en rondleidingen 
geven in het Nederlands Openluchtmuseum. Gerdie en ik zijn al een aantal jaren lid van Zuid 
Doet Samen. We komen regelmatig in Ons Honk. Ik geef daar samen met een groepje 
anderen huiswerkbegeleiding.”  

 

 


