Nieuwsbrief
Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC)
12e jaargang – nummer 22 – oktober 2019
Uitnodiging voor de 12e Algemene Ledenvergadering op dindag 12 november 2019
Wij nodigen u uit om op dinsdag 12 november vanaf 14.00 tot ca. 16.30 uur aanwezig te zijn
bij de jaarvergadering die gehouden wordt in het Huis voor Cultuur en Bestuur, het
gemeentehuis in Nijverdal. Aansluitend zal er zoals gebruikelijk gelegenheid zijn voor het
bijpraten met een hapje en drankje.
De voorlopige agenda luidt:
14.00 uur
14.30 uur

15.00 uur
15.30 uur
16.30 uur

Ontvangst met koffie/thee enz.
Opening en aanvang huishoudelijke vergadering
a. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering van
15 november 2018
(zie de website: www.gepensioneerden-tencate.nl)
b. Goedkeuring financieel verslag 2018 en begroting 2020
c. Kascommissie: verslag 2018
d. Ontwikkeling ledenaantal
e. Bestuurlijke activiteiten
f. Bestuurssamenstelling: rooster van aftreden en benoemingen
g. Beantwoording ingediende vragen
h. Datum volgende jaarvergadering
Cor Troost – Gang van zaken MITT/Actuele stand van zaken
Informeel samenzijn met hapje en drankje
Einde bijeenkomst

Voor leden zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden.
Er is ruimte in de agenda voor vragen. Wij verzoeken u eventuele vragen op bijgaand
aanmeldformulier te vermelden.
Als u de ledenvergadering wilt bijwonen verzoeken wij u het bij deze Nieuwsbrief gevoegde
aanmeldformulier vóór 1 november terug te sturen naar VGKTC, Vijverlaan 31, 7553 CC
Hengelo of u via e-mail op te geven bij vgktc@outlook.com, zodat wij voldoende inzicht
hebben in het aantal te verwachten deelnemers en de vragen die u heeft.
(Betaald) parkeren is mogelijk in de naastgelegen parkeergarage Dunant.
Zorgverzekering: de korting op de basisverzekering mag in 2020 wettelijk gezien maximaal
5% bedragen. Omtrent de korting op de aanvullende verzekering is op dit moment nog geen
duidelijkheid. Verzekerden ontvangen in elk geval in november bericht van hun
zorgverzekering.
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Wij maken u erop attent dat VGKTC geen overlijdensberichten van gepensioneerden van
TenCate bedrijven ontvangt van Bpf MITT. Op den duur zal dit tot gevolg hebben dat onze
adreslijst niet meer up to date is.
Eveneens maken wij u erop attent dat het antwoordnummer van VGKTC niet meer in
gebruik is.
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