nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit

Uitnodiging
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Donderdag 19 april 2012, aanvang 20.00 uur.
COC “1811”: Bierkade 14a te Alkmaar

Alkmaar, april 2012
Beste leden, vrijwilligers en belangstellenden,
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van onze ledenvergadering op 19 april a.s. om 20.00 uur in
ons pand “1811” aan de Bierkade 14a te Alkmaar.
Voorafgaand aan deze vergadering is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken en
even bij te praten (vanaf 19:30 uur)
Op de agenda van deze half jaarlijkse vergadering die voor het eerst geleid zal worden door
voorzitter Simon Broersma, de vaste agendapunten zoals het financieel jaarverslag 2011 + de
bevindingen van de kascommissie, alsmede het secretarieel jaarverslag over het jaar 2011.
Voorts het punt bestuursverkiezing; de eerste termijn van twee jaar van onze penningmeester
Richard Mulder loopt ten einde. Maar we zijn zeer verheugd dat hij zich verkiesbaar stelt voor een
2e termijn. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur via:
bestuur@cocnoordhollandnoord.nl Verder praten wij u bij over de stand van zaken binnen COC
Noord-Holland Noord en 1811 Dance & Drinks en over de voortgang van de Roze Week Alkmaar,
editie 2012
Kortom, ik denk dat er voldoende bespreekpunten zijn op de ledenvergadering en hoop velen van
jullie welkom te mogen heten.
De vergaderstukken zijn te downloaden vanaf onze website www.cocnoordhollandnoord.nl
Graag tot donderdag 19 april!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van COC Noord-Holland Noord
Ron Mol,
Secretaris COC Noord-Holland Noord
(Nadere info en afmeldingen):
Secretaris Ron Mol
Tel: na 17.00 uur: 06- 13154441
Email: secretaris@cocnoordhollandnoord.nl

postadres: postbus 1040 – 1810 ka alkmaar
bezoekadres: bierkade 14a – alkmaar
telefoon: 072-511 16 50
internet: www.cocnoordhollandnoord.nl
COC Noord-Holland Noord is aangesloten bij de federatie
van de Nederlandse Vereniging tot integratie
van Homoseksualiteit COC Nederland

e-mail: info@cocnoordhollandnoord.nl
k.v.k.: 37091575
giro: 3770727

Concept agenda ALV
Donderdag 19 april 2012
20:00 uur

1.

Welkomstwoord en opening door voorzitter Simon Broersma

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Vaststellen agenda.

4.

Vaststellen verslag ALV van 24 november 2011

5.

Vaststellen secretarieel jaarverslag 2011

6.

Verslag kascommissie + vaststellen financieel jaarverslag 2011 (op
vergadering zelf liggen de stukken klaar)

7.

Bestuursverkiezing (her)verkiezing penningmeester

8.

Roze Week Alkmaar 2012 (kijk ook op website: www.rozeweekalkmaar.nl)

9.

Stand van zaken omtrent COC NHN en 1811 (mondeling)

10.

Federatiezaken (Als er nieuws te melden valt van COC Nederland)

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

De vergadering is zonder pauze en een vriendelijk verzoek om tijdens de
vergadering niet te roken!
Na de vergadering wordt u van harte uitgenodigd voor een drankje in het
bargedeelte van “1811”. Om verwarring voor de barvrijwilligers te voorkomen,
krijgt u bij binnenkomst als belangstellende voor de vergadering,1
consumptiebon, aangezien het deze avond “1811” COC café is. Deze is dan
ook alleen geldig voor deze avond. Let wel; de consumptiebon geldt alleen
voor bier, wijn en frisdrank.

.
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