
Goed voor elkaar.

Aalten
Driessenshof 119
(0543) 47 27 88
info@owmachterhoek.nl

Eibergen
JW Hagemanstraat 24
(0545) 29 24 57
info@owmachterhoek.nl



U weet het: bij OWM Achterhoek bepalen we samen de koers. Die gedeelde 

besluitvorming ligt zelfs vast in onze statuten. Het is een gegeven waarmee we in  

de markt echt uniek zijn. Onze Algemene Ledenvergadering  is in dit verband een 

ideale gelegenheid om inzichten uit te wisselen: waar willen we samen heen?

Op donderdag 24 mei aanstaande is het weer tijd voor onze Algemene 

Ledenvergadering. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd. Wij verwelkomen  

u graag vanaf 19.30 uur met een kopje koffie bij ’t Noorden, 

Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten. De heer Jan Boverhof, voorzitter van  

de Raad van Commissarissen, opent de vergadering om 20.00 uur.

Na het officiële gedeelte is er een proeverij met Achterhoekse streekproducten  

van lokale ondernemers. U gaat genieten van heerlijke gerechten en dranken 

waarvan sommige speciaal voor u worden bereid. En de ‘kok’ zal  

u een mooi verhaal vertellen over de bereiding.

Tot slot, wellicht handig ter voorbereiding op deze avond: bijgaand vindt u  

een samenvatting van de cijfers die OWM Achterhoek over 2017 boekte.  

De uitgewerkte notulen en de volledige jaarrekening met het jaarverslag 2017 

liggen ter inzage op onze kantoren in Aalten en Eibergen. Op verzoek kunnen  

we u een exemplaar toesturen. 

Graag tot ziens op donderdag 24 mei!

Met vriendelijke groet,

Bob Doornweerd en Reinie Keijzer

Directie *Brockötter en Pluymen worden met een bindende voordracht van de Raad van 
Commissarissen ter herbenoeming voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering. 

bepalen we 
de koers.

Samen PROGRAMMA LEDENAVOND
25 APRIL 2018

18:00

Multiam se num, cris horteria nem

18:30

Se num, cris horteria nem

19:10

Multiam se num, cris horteria nem

20:00

Iam se num, cris horteria nem

Wij verwelkomen u graag vanaf 19.30 uur met een kopje koffie 
bij ’t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten.

AGENDA ALGEMENE  
LEDENVERGADERING 24 MEI

1 Opening ALV

2 Notulen ledenvergadering op 18 mei 2017

3 Ingekomen stukken 

4 Presentatie van het financieel verslag 2017:

 • toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

 • toelichting op het jaarverslag 2017

 • toelichting op de begroting 2018

5 Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening en het 

jaarverslag 2017. Tevens goedkeuring voor de bestemming van 

het resultaat. 

6 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van 

Bestuur en de Raad van Commissarissen over het gevoerde 

beleid in 2017.

7 Aftredend en niet herbenoembaar is Hein van Groningen. 

Aftredend en herbenoembaar zijn Silvio Brockötter en Manon 

Pluymen. Beiden lid van de Raad van Commissarissen.*

8 Bindende voordracht en benoeming van Claudia Beumer tot lid 

van de Raad van Commissarissen. 

9 Mededelingen

10 Rondvraag

11 Sluiting 

Aansluitend een proeverij met Achterhoekse streekproducten


