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Aan de leden van COC Amsterdam en omstreken
Amsterdam, 20 november 2018
Onderwerp: Uitnodiging ALV donderdag 13 december 2018
Beste leden van COC Amsterdam en omstreken,
Hierbij nodigen wij je uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdagavond 13
december 2018, 19.30-21.00 uur, in de ‘Playground’-zaal van het Lloyd Hotel, Oostelijke
Handelskade 34, Amsterdam.
Op deze ALV leggen we graag het jaarplan en de jaarbegroting 2019 ter goedkeuring voor, en praten
we je bij over actuele ontwikkelingen, zoals de aanstaande verhuizing begin 2019 naar ons nieuwe
onderkomen in het Mercier Hotel op de Rozenstraat. Ook dragen we nieuwe bestuursleden ter benoeming aan u voor, de voordracht hiertoe wordt op 26 november via onze website bekend gemaakt.
Tevens nemen we afscheid van Peter de Ruijter, wiens termijn na 6 jaar voorzitterschap eindigt in
december.
De concept agenda (tijden zijn indicatief)
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Vaststellen notulen 28 juni 2018 (besluit)
3. Mededelingen & Actualiteiten
4. Jaarplan en -begroting 2019 (besluit)
5. Routekaart Ontwikkeling nieuw strategisch plan
6. Voordracht en voorstellen bestuursleden & KCC (besluit)
7. Pauze, tellen stemmen
8. Benoeming bestuur, afscheid Peter als voorzitter (besluit)
9. WVTTK
10. Afsluiting & Borrel

19.30-19.35
19.35-19.40
19.40-19.50
19.50-20.20
20.20-20.30
20.30-21.00
21.00-21.15
21.15-21.30
21.30-21.45
21.45-22.30

Op https://www.cocamsterdam.nl/over-ons/alv vind je vanaf 26 november a.s. alle relevante vergaderstukken en de voordracht voor benoeming van het nieuwe bestuur. Op de ALV zullen een aantal
geprinte versies van de stukken zijn.
Wil je de vergadering bijwonen? Meld 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.
In de eerste helft van 2019 bellen vrijwilligers van COC Amsterdam alle leden op. Het bestuur hoort
graag wat u van het werk van COC Amsterdam (dan wel COC Nederland) vindt en vindt het belangrijk
dat de gegevens die wij van u hebben actueel zijn.
Graag attenderen we je hierbij ook op het Nationaal COC Songfestival dat op 8 december as. in
Amsterdam gehouden wordt in de Duif aan de Prinsengracht. Meer informatie, ook over de kaartverkoop, is te vinden via http://cocsongfestival.nl/. Leden van COC Amsterdam krijgen € 2,50 korting
op de toegangsprijs. Doneren kan ook via de ‘doneerknop’ op onze website https://www.cocamsterdam.nl/. Hiermee maak je het COC Songfestival mede mogelijk.
Tot slot, 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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