
COC Amsterdam 
Rozenstraat 14 
1016 NX Amsterdam 

+31 (20) 6263087 
 

 
 

Lid van de federatie van Nederlandse verenigingen tot integratie van homoseksualiteit COC  
postbank 600281  btw NL 0059.14.760.B.01  KvK 34138266 

 020 6263 087  info@cocamsterdam.nl  www.cocamsterdam.nl   

Rozenstraat 14, 1016 NX Amsterdam  
 

 
 
Aan de leden van COC Amsterdam 
 
 
Onderwerp: Uitnodiging ALV woensdag 14 mei 2014. 

 
 
Beste leden, 
 
Heel graag nodigen wij onze leden uit voor een Algemene Leden Vergadering met 

bestuursverkiezingen op woensdagavond 14 mei. Deze zal gehouden worden van 19.30 

tot 21.30. De locatie is ons bekende pand aan het bovenstaande adres. 
 
Naast het afleggen van financiële verantwoording over 2013 willen we je graag informeren over de 
huidige stand van zaken van de vereniging, nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Ook stellen we 
een kandidaat bestuurslid voor.  
 
De agenda (tijden zijn indicatief): 

 
 Opening en welkom door de voorzitter    19.30-19.35 
 Mededelingen & Actualiteiten      19.35-20.00 
 Notulen ALV november 2013     20.00-20.15 
 Jaarrekening 2013 + Prognose 2014    20.15-20.30 

pauze 

 Voorstellen kandidaat-bestuurslid     21.00-21.05 

 Bestuursverkiezing       21.05-21.15 
 WVTTK        21.15-21.30 
 Sluiting        21.30 
 Na afloop borrel 

 
Op www.cocamsterdam.nl vindt je vanaf 2 mei a.s. de notulen van de ALV van 6 november 2013 

en de relevante stukken Wij zullen ervoor zorgen dat er een aantal exemplaren aanwezig zijn deze 
avond. 
 
Graag verzoeken wij onze leden die de vergadering willen bijwonen zich vooraf op te geven via 
info@cocamsterdam.nl . Helaas is het niet mogelijk om je telefonisch aan te melden.  Als je niet in 
de gelegenheid bent om je digitaal aan te melden kan je natuurlijk gewoon wel de vergadering 
bijwonen. 

 
Ook vragen wij alle leden die een papieren versie van deze uitnodiging ontvangen maar wel in het 
bezit zijn van een emailadres, dit mailadres door te geven op info@cocamsterdam.nl  
 
Wij hopen je op 14 mei te mogen begroeten! 
 
Namens het bestuur van COC Amsterdam, 

 
met vriendelijke groet, 
 
Jan van Asch, 
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