NIEUWSBRIEF MAART 2020

Inhoud:
•
•
•

Voorjaarsbijeenkomst én ALV, zaterdag 14 maart 2020
Extra ALV, 4 april 2020
Adviezen GGD

Algemene Leden Vergadering (ALV) te Schoorl, - 14 maart 2020
(vergadercentrum 'De Blinkerd', Heereweg 150, 1871 EM Schoorl
Vanaf 10 uur ben je welkom op bovenstaand adres. De agenda en overige
stukken voor de ALV staan, zoals gebruikelijk, op onze
website (www.vsrp.nl/alv-schoorl-14-maart-2020).
Na inloggen is het mogelijk de stukken te printen.
Een belangrijk agendapunt zal de voorgestelde fusie en statutenwijziging zijn.
Zowel de huidige statuten (uit 2003), het voorstel zoals de statuten gaan worden
als ook de combinatie van beiden ter vergelijking staan bij de vergaderstukken.
Daarnaast is uitgebreid weergegeven hoe het bestuur is gekomen tot dit
voorstel. En hoe we verder willen gaan.
Over deze voorstellen heeft het bestuur van de SSRP een brief gezonden (d.d.
21/02). Het bestuur van de VSRP heeft vervolgens daarop geantwoord. Beide
brieven zullen binnenkort als achtergrondinformatie bij de ALV-stukken gevoegd
worden.
Kun je onverhoopt niet komen maar wil je je stem niet verloren laten gaan? Dan
is er de mogelijkheid om een ander lid SCHRIFTELIJK te machtigen om jouw
stem uit te brengen.
Stuur een mail aan dat lid met in cc onze secretaris: secretaris@vsrp.nl
In de onderwerp regel vermelden: machtiging ALV VSRP 14 maart 2020 en

indien nodig 4 april 2020.
In het bericht zelf vermeld je wie je wilt machtigen.
Ken je geen ander lid dat naar de ALV komt, neem dan contact op met onze
secretaris Bert Mechielsen (06 100 630 52, secretaris@vsrp.nl) of onze
voorzitter Fer Martens (06 220 463 80, voorzitter@vsrp.nl). Zij kunnen je verder
helpen.

Extra ALV 4 april 2020:
Indien nodig zal er een 2e ALV gehouden worden op zaterdag 4 april a.s.
Locatie: Bataviawerf, Ontginningszaal (museumdeel)
Aanvang: 10.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10 uur)

Bij beide vergaderingen willen we de adviezen van de GGD in acht nemen:
•
•
•
•
•

was je handen regelmatig met zeep
hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
gebruik papieren zakdoekjes
gebruik je gezonde verstand mbt fysieke begroetingen
kom niet als je lichte griepverschijnselen hebt

