
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 

Maandag 15-05-2017, 20:00 uur 
 
 

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van Oranje Blauw die op maandag 
15 mei 2017 plaatsvindt om 20:00 uur. De locatie zal 
bekend gemaakt worden als duidelijk is hoeveel  mensen er komen. 
 
Aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering is belangrijk om op de 
hoogte te blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Wie zit er in het 
bestuur? Welke mensen zijn er nog meer actief binnen de vereniging? Wie 
doet wat? 
 
Wilt u dat weten of wilt u weten wat u voor de vereniging kunt betekenen, 
kom naar de vergadering! 
 
Helaas komen we als vereniging niet om een om de prijscompensatie heen 
en dus zal er een contributieverhoging moeten worden doorgevoerd. Wilt 
u hier meer over weten, praat mee gedurende de ALV! 
 
We zoeken ook weer mensen voor de kascommissie voor lopend seizoen. 
Wat houdt dit in en hoeveel tijd bent u hiermee kwijt? Een vraag die u 
beantwoord kunt krijgen tijdens de jaarlijkse ALV. 
 
Graag willen wij van u horen wat u nog mist in de vereniging. Weet u 
waar u terecht kunt voor uw vragen? Welke informatie wilt u op de 
website terugzien? 
 
Toon durf en interesse in de vereniging van uw dochter of zoon. Oudere 
leden, kom binnen en deel jullie vragen. Het is 1 keer per jaar dat we bij 
elkaar komen en uw stem telt bij een besluit. Kritische vragen maar ook 
goede ideeën, we willen ze graag horen van onze leden. 
 
Een vereniging wordt gedragen door de leden, dus schroom niet en meld 
u vandaag nog en uiterlijk voor 1 mei) aan door een mail te sturen naar 
secretaris@oranjeblauw.nl.  
 

  
Wij rekenen op een grote opkomst op 15 mei dus noteer de datum in uw 
agenda! 
 
 
P.S. voor iedere deelnemer staat koffie en thee met wat lekkers klaar  
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