COC Amsterdam en omstreken
Stadhouderskade 89
1073 AV Amsterdam
+31 (20) 6263087

Aan de leden van COC Amsterdam en omstreken
Amsterdam, 7 juni 2018
Onderwerp: Uitnodiging ALV donderdag 28 juni 2018
Beste leden van COC Amsterdam en omstreken,
Hierbij nodigen wij je uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdagavond 28 juni
2018, 19.30-21.00, aan de Stadhouderskade 89, Amsterdam.
Naast de presentatie van het jaarverslag 2017 willen we je graag op de hoogte stellen van recente ontwikkelingen en gebeurtenissen. De termijn van algemeen bestuurslid Voorlichting, Roel
Theissen, verloopt. Roel heeft aangegeven niet voor herverkiezing beschikbaar te zijn.
De agenda (tijden zijn indicatief):
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Vaststellen notulen 14 december 2017 (besluit)
3. Mededelingen & Actualiteiten
4. Jaarverslag 2017 (besluit)
5. Update sollicitatiecommissie bestuursleden
6. Afscheid Roel Theissen
7. WVTTK
8. Afsluiting & Borrel

19.30-19.35
19.35-19.40
19.40-20.00
20.00-20.20
20.20-20.30
20.30-20.45
20.45-21.00
21.00-21.30

Op https://www.cocamsterdam.nl/over-ons/alv vind je vanaf 14 juni a.s. alle relevante vergaderstukken. Op de ALV zullen een aantal geprinte versies aanwezig zijn.
Wil je de vergadering bijwonen? Meldt je dan aan via info@cocamsterdam.nl. Het is niet mogelijk je telefonisch aan te melden. Heb je deze uitnodiging per post ontvangen, dan hebben wij
geen (recent) email adres van je. Geef je email adres alsjeblieft door aan info@cocamsterdam.nl.
Als je naar de vergadering komt neem dan even je ledenpas mee.
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die met de huidige 150 vrijwilligers aan de
slag willen. Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.cocamsterdam.nl/vacatures.
Namens het bestuur van COC Amsterdam,
met vriendelijke groet,

Peter de Ruijter,
voorzitter COC Amsterdam

Bouko Bakker,
wnd. secretaris COC Amsterdam
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