Betreft: Uitnodiging regiodag en ALV op 25 mei 2019
Wageningen, 7 mei 2019

Geachte leden,
Het bestuur van de Belangengroep MEN nodigt u hierbij uit voor de regiodag op zaterdag 25
mei a.s. in “de leukste locatie van Nederland”. U bent van harte welkom in Dierenpark
Amersfoort (Barchman Wuytierslaan 224 te Amersfoort).
De locatie is zowel per auto, als met het openbaar vervoer goed bereikbaar (Zie:
https://dierenparkamersfoort.nl/plan-je-bezoek/)
Zoals aangekondigd tijdens de ALV op 6 april, zal op zaterdag 25 mei ook een korte
ledenvergadering plaatsvinden voor behandeling van de agendapunten die op dat moment
niet aan de orde konden komen.
Met het oog op een goede organisatie dient u zich vooraf in te schrijven voor deze
bijeenkomst. Geef op de antwoordkaart aan of u gebruik wilt maken van de lunch en vergeet
niet om bijzonderheden (zoals een dieet) te vermelden zodat hier rekening mee kan worden
gehouden.
Uw inschrijving ontvangen wij graag uiterlijk op 18 mei 2019.
Wij hebben met Dierenpark Amersfoort namelijk afgesproken dat we kort na 18 mei het exacte
aantal bezoekers melden, alsmede het aantal personen dat van de lunch gebruik maakt.
U kunt het antwoordformulier in een gefrankeerde envelop sturen naar Belangenvereniging
MEN, Plataanweg 10, 6706 BG Wageningen of ingescand toesturen aan
menbelangengroep@gmail.com - Let op! Dit is een tijdelijk mailadres. Vanwege de verhuizing
van onze website is het gebruikelijke mailadres mogelijk korte tijd niet bereikbaar, hetgeen
natuurlijk vanwege de organisatie van de regiodag/ALV niet praktisch is.
Deze uitnodiging is op 7 mei digitaal verzonden aan de mailadressen van de leden zoals deze
in onze administratie zijn geregistreerd. Mocht u deze uitnodiging niet digitaal hebben
ontvangen, dan beschikken wij niet over uw mailadres. Wilt u in dat geval via e-mail uw
mailadres alsnog doorgeven. Mocht u niet over een mailadres beschikken, neem dan even
contact op met ondergetekende.
De entreekosten, de parkeerkosten, lunch en de drankjes worden betaald door belangengroep
MEN.
U kunt zich op 25 mei bij de kassa melden als lid van Belangenvereniging MEN.
U ontvangt dan, zo nodig, meteen de uitrijkaart voor uw auto.
Via de wegbewijzering wordt u naar de ontvangstlocatie verwezen. U wordt verwacht in Grand
Café ‘De Berenhof’. (Zie programma in bijlage; bij binnenkomst in het park ziet u direct de
locatie)
Alvast hartelijk bedankt en heel graag tot ziens in Amersfoort.
We hopen op een goede opkomst.
Namens Belangengroep MEN

Ingeborg Zweers
Lotgenotencontactpersoon

Programma 25 mei 2019
09.30 uur

Ontvangst in Grand Café
‘De Berenhof’ met koffie / thee
/ frisdrank en een
versnapering.

10.00 uur

De kinderen gaan onder
begeleiding het park in.
Afhankelijk van het aantal
inschrijvingen, wordt het programma verder ingevuld.

10.00 uur

Korte ledenvergadering
De bijlage onder punt 2 wordt digitaal nagestuurd naar de bij ons bekende
mailadressen
Agenda ALV (ALV # 34)
1. Opening en mededelingen
1.a – Verzoek accordering digitale verzending vergaderstukken
2. Financieel jaarverslag 2018 (Ter vaststelling)
2.a - Terugkoppeling kascontrolecommissie w.b. financieel jaarverslag 2018
2.b - Vaststelling jaarverslag 2018 (Bijlage volgt digitaal)
2.c - Dechargeverlening aan het bestuur over 2018
3. Benoeming kascontrolecommissie jaarstukken 2019
4. Bestuursvacatures; ontvangen reacties en toelichting op bestuurlijke
voortgang
De oproep van het bestuur aan de leden om belangstelling voor een
bestuursfunctie te melden, heeft vooralsnog geen reacties opgeleverd.
Gezien deze situatie stelt het bestuur voor om met het oog op een goede
voortgang het vicevoorzitterschap van de heer Poortvliet vooralsnog te
continueren en het bestuur te mandateren om het voorzitterschap
tussentijds in te vullen zodra er zich hiertoe een mogelijkheid voordoet. Het
tussentijdse besluit wordt dan ter bekrachtiging voorgelegd aan de ALV in
april 2020.
5. Rondvraag en sluiting ALV
De leden kunnen tot een week voor de vergadering aanvullende
agendapunten indienen via menbelangengroep@gmail.com

11.15 uur

Informeel samenzijn met koffie / thee

11.30 uur

Lotgenotencontact

12.00 uur

Lunch samen met de kinderen in Grand Café ‘De Berenhof’

13.00 uur

Gezinsbezoek aan het park tot sluitingstijd (18.00 uur)

Aanmeldingsformulier regiodag en extra ALV op zaterdag 25 mei 2019
Insturen vòòr 12 mei 2019 naar Plataanweg 10, 6706 BG Wageningen.
Natuurlijk kom(en) ik/wij met … personen naar de regiodag op 25 mei 2019 in
dierenpark Amersfoort
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
E-mailadres:
Wilt u aankruisen waaraan u deel wilt nemen?
1ste aanmelder (lid)
 Vergadering
Mailadres voor vergaderstukken:

Partner (introducé | tevens lid)
 vergadering
Naam + mailadres voor vergaderstukken:

 Lotgenotencontact
 Lunch

 lotgenotencontact
 lunch

Neemt u uw kinderen mee?
Leeftijd

Naam kind(eren)

Opvang gewenst ja/nee

Eventuele bijzonderheden inzake uw kinderen kunt u bij de begeleiding melden (zoals
een allergie, histamineprikker et cetera)
Dieetwensen (betreft … personen)
 suikervrij
 lactosevrij

 glutenvrij
 vetvrij

 vegetarisch
 anders, nl:

Uiterlijk insturen vóór 12 mei 2019
Verder hebben we versterking nodig aan de
bestuurstafel van Belangengroep MEN.
Bestuurservaring is niet noodzakelijk, maar is natuurlijk
wel prettig!
Wilt u hierover nader worden geïnformeerd of wilt u
zich aanmelden voor een bestuurstaak, laat het ons
dan weten via dit formulier of via menbelangengroep@gmail.com

