Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)
Dinsdag 30 mei 2017 om 20.00 uur
Bert’s kookgarage, Kamperstaat 26a/zwart Haarlem
Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur

Haarlem, 5 mei 2017

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit om de algemene ledenvergadering van COC Kennemerland
bij te wonen. De ALV wordt gehouden op 30 mei a.s. om 20.00 uur in Bert’s kookgarage,
Kamperstaat 26a/zwart Haarlem. Aanmelding is niet nodig.
ALV
In deze uitnodiging treft u de agenda voor de ALV aan. Hierop staat een bijzonder besluit
geagendeerd, namelijk het wijzigen van onze statuten. Dit voorstel is op verzoek van het
landelijk COC geagendeerd, met als voornaamste doelstelling om de statuten van alle lidverenigingen te harmoniseren en te actualiseren. Het letterlijke tekstvoorstel voor de nieuwe
statuten vindt u op www.coc-kennemerland.nl/alv-30-mei-2017
Mocht u voorafgaand aan de ALV ook de jaarrekening, het jaarverslag en/of de begroting
willen ontvangen, dan kunt u dat verzoek indienen via penningmeester@coc-kennemerland.nl
Na het formele gedeelte zal de Haarlemse wethouder Jur Botter spreken over “Haarlem
Regenboogstad, nu en in de toekomst”.
Voorafgaand een hapje eten?
Als u het leuk vindt, kunt u voorafgaand aan de ALV een hapje eten in de kookgarage. U kunt
zich daarvoor uiterlijk zondag 28 mei aanmelden via penningmeester@coc-kennemerland.nl
Wilt u dan ook eventuele dieetwensen of allergieën doorgeven? De kosten voor het eten
bedragen € 17,50 inclusief een drankje. Afrekenen kan contant, op de avond zelf. U bent vanaf
17.30 uur welkom voor het eten.
Nieuwsbrief
Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet per email, laat ons dat dan even weten via
redactie@coc-kennemerland.nl Wij zullen u dan aan onze lijst toevoegen.
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Dank
Tot slot danken wij u heel hartelijk voor uw steun en betrokkenheid bij COC Kennemerland.
Dankzij uw steun en vertrouwen kunnen wij ons blijven inzetten voor gelijkheid en emancipatie
van LHBT-ers. Dank voor uw lidmaatschap!

Met vriendelijke groet,

Wouter Rutten (voorzitter), Léonie Kooij (penningmeester), Els Holthuis (secretaris),
Arno Schouten (algemeen bestuurslid), Nadieh Moerkerk-Rijnbergen (algemeen bestuurslid)

_______________________________________________
Agenda ALV
20.00 uur – 20.50 uur: ALV
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Instelling stembureau
4. Verslag ALV 26 mei 2016
5. Jaarverslag 2016
6. Jaarrekening 2016
7. Concept begroting 2017 / instelling kascommissie jaarrekening 2017
8. Statutenwijziging; zie tekstvoorstel nieuwe statuten op www.coc-kennemerland.nl/alv-30-mei-2017
9. Verkiezing bestuursleden
10. Uitreiking Roze Pluim
11. Rondvraag en sluiting algemene ledenvergadering
Korte pauze
21.00 uur – 22.00 uur: wethouder Jur Botter
over “Haarlem Regenboogstad, nu en in de toekomst”
Aansluitend tijd voor napraten
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