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Uitnodiging Algemene ledenvergadering 11-06-2021 
 
Beste Leden, 
 
We mogen steeds meer en de versoepelingen zetten door. Achter de schermen zijn we druk bezig 
geweest met de voorbereidingen voor de verbouwing van de kantine. Inmiddels zijn we op het punt 
gekomen dat we een algemene ledenvergadering kunnen houden om goedkeuring te vragen voor de 
verbouwing. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen de plannen worden toegelicht en zullen de 
meest recente tekeningen worden getoond. Daarnaast zal de begroting voor de verbouwing worden 
gepresenteerd. Om de verbouwing door te kunnen zetten hebben we jullie goedkeuring nodig. 
Daarom nodigen wij jullie graag uit voor een extra algemene ledenvergadering op vrijdag 11 juni 
2021 om 20.00u in de kantine bij vv Jan van Arckel.  
 
In de bijlage vinden jullie de agenda van de vergadering. Ik de bijlage is ook de notulen van de vorige 
ALV te vinden. De notulen van de vorige vergadering moet formeel worden goed gekeurd op de a.s. 
ALV. 
 
Wie is er welkom? 
Alle verenigingsleden van 18 jaar en ouder zijn stemgerechtigd en welkom. Alle leden die jonger zijn 
dan 18 jaar mogen door één van de ouders/verzorgers worden vertegenwoordigd. Ik dat geval is de 
ouder/verzorger dus stemgerechtigd.  
 
Coronamaatregelen 
In verband met het coronavirus willen we vragen of jullie je minimaal 24 uur van te voren willen 
aanmelden bij de secretaris als je wenst te komen. Dit kan via de mail; secretaris@vv-janvanarckel.nl 
of door te appen naar; 06-29423319. Op deze manier kunnen we goed inventariseren of we iedereen 
kunnen ontvangen. Binnen wordt 1,5m afstand gehouden en er mag alleen plaats worden genomen 
op de stoelen die klaar staan. 
 
Samengevat 
Wie: alle leden 
Wat: ALV 
Waar: kantine JvA 
Wanneer: 11 juni 
Hoe laat: 20.00uur 
 
Hopelijk tot dan! 
 
Met vriendelijk groet, 
Namens het Bestuur 
Brian van Geffen - Secretaris 
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