Aan de NCBD leden

Ede
Betreft

: 13 februari 2016
: uitnodiging Algemeen Leden vergadering

Geacht lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2016 van de NCBD op
zaterdag 12 maart bij de NCBD-afdeling Almelo “Soli Deo Gloria” in de Christelijk Gereformeerde Kerk, Hofkampstraat 41, 7607 NB Almelo.
Wij zijn blij dat we deze locatie kunnen gebruiken, zodat we elkaars afdelingen kunnen bezoeken! De zaal is om 09.45 uur open, de vergadering begint om 10.30 uur, wij eindigen
rond 13.00 uur.
Na afloop van deze vergadering is er voor alle aanwezigen een broodjeslunch, dat door de
afdeling Almelo wordt verzorgd. Iedereen die zich voor de ochtendvergadering heeft opgegeven kan blijven lunchen.
Om 14.00 uur verzorgt de afdeling Almelo een meditatie en daarna een leuk spel waaraan
iedereen mee kan doen. Wie wil blijven tot de avond, moet zelf brood meenemen. Drinken is
daar te krijgen tegen de betaling.
Ten behoeve van de voorbereidingen voor de vergadering en de lunch verzoeken wij u tot
uiterlijk dinsdag 1 maart op te geven. Vermeld hierbij uw naam, adres en eventuele emailadres.
Stuur uw aanmelding naar het secretariaat; zie onderstaande contactgegevens.
Wij hopen op een geslaagde dag en graag tot ziens op 12 maart aanstaande.
In de bijlage vindt u:
1. de agenda
2. verslag vorige vergadering (12 maart 2015)
3. concept jaarverslag 2015
4. concept financieel verslag 2015
5. concept begroting 2016
Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Jan M. Bloemkolk, bondsvoorzitter
============================ OPGAVESTROOKJE =============================
mailen naar alv@ncbd.nl of opsturen naar: NCBD, W. Keystraat 13, 6717 MX Ede
Ik / Wij kom(en) met ….. personen,
Naam:

Adres:

Email-adres, indien beschikbaar (BLOKLETTERS!) :
Ik/Wij kom(en) (aankruisen wat van toepassing is)
O de ochtend 10.00-12.45 (zonder lunch)
O de middag 13.45-16.30 of langer
O de hele dag (met lunch)
O wenst ook de digitale versie van het “witboek” te ontvangen.
Dieetwensen lunch:

AGENDA
voor de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 12 maart 2016, bij de NCBD afdeling Almelo “Soli Deo Gloria”, Hofkampstraat 41, 7607 NB Almelo, aanvangstijd is 10.30 uur
1. opening
a. welkom door de voorzitter afdeling Almelo
b. welkom door de bondsvoorzitter
c. presentielijst
2. korte schriftlezing en opzegging lied
3. herdenking overledenen 2015
4. mededelingen
5. vaststelling verslag ALV dd. 14 maart 2015
6. secretarieel jaarverslag 2015
7. financiële zaken
a. verslag kascommissie (L. v.d. Bogert en H. Joziasse)
b. concept jaarrekening 2015
c. concept begroting 2016
d. benoeming nieuw lid kascommissie
8. bestuurszaken

a. volgens rooster zijn dit jaar aftredend:
Barry Vogelaar, penningmeester sinds 2002; Zij stelt zich herkiesbaar
b. Wilma van der Kroon, bestuurslid sinds 2010; ook zij stelt zich herkiesbaar;
Tegenkandidaten voor beide functies kunnen zich uiterlijk 8 maart a.s. schriftelijk aanmelden
bij de bondsvoorzitter: jan.bloemkolk@ncbd.nl
c. mededelingen aangaande vacature secretaris
KORT E P AUZE
9. terugblik jubileumvieringen NCBD75jaar
10. voorstel tot instelling van tweetal ad-hoc commissies
a. vernieuwing bondslied
b. herziening statuten en reglementen
11. afsluiting project 2014 - 2016
en voorstel nieuw project 2016 – 2018
12. tweetal voorstellen
a. wijziging categorieën jubilarissen
b. toekomst “Ons Bondsblad”.
13. mededelingen / korte presentaties
a. bondsdag 30 april
b. bezoek paleis Het Loo (2 juni)
c. vakantiereis zomer 2016
d. sjoeltoernooi (10 september)
e. streekdag (22 oktober)
f. eventuele meerdere activiteiten
14. Nieuws vanuit
a. IDP
b. Dovenschap
15. Vaststelling datum volgende ALV: voorstel zaterdag 18 maart 2017 in Rotterdam
16. Rondvraag en sluiting (rond 13.00uur)
Zaken voor de rondvraag kunt u uiterlijk 8 maart 2016 schriftelijk indienen bij de bondsvoorzitter: jan.bloemkolk@ncbd.nl

LUNCHPAUZE
De afdeling Almelo zal zorgen voor de lunch, bestaande uit broodjes,
melk/karnemelk, koffie/thee. Iedereen die zich voor de ochtendvergadering heeft opgegeven kan blijven lunchen.
's-MIDDAGS
Om 14.00 uur zal er een meditatie gegeven door Marga Kleinjan en Ria Zomer.
Na een korte pauze is er dan een spelmiddag, welk georganiseerd zal worden door
afdeling Almelo.
Reiskosten
De reiskosten van de ALV worden gedeeltelijk vergoed door de NCBD. Iedereen betaalt de eerste €10,00 zelf.
Openbaar vervoer: boven deze 10 euro ontvangt men de kosten van openbaar vervoer terug.
Auto: boven deze 10 euro per inzittende ontvangt de chauffeur de kosten terug op
basis van
1 persoon in auto : 18 cent per kilometer
2 personen
: 20 cent per kilometer
3 personen
: 22 cent per kilometer
4 personen
: 24 cent per kilometer
Er zijn 2 mogelijkheden
1. De reiskosten zijn lager dan de maximale eigen bijdrage van 10 euro per persoon.
Reiskosten = het totaal aantal gereden kilometers x kilometervergoeding aantal
inzittenden. De reiskosten worden gedeeld door het aantal inzittenden = eigen bijdrage per persoon.
Degenen die meerijden met de chauffeur geven hun eigen bijdrage aan de chauffeur.
Chauffeur ontvangt alleen bijdrage passagier(s).
2. De reiskosten zijn hoger dan de maximale eigen bijdrage van 10 euro per persoon.
Reiskosten = het totaal aantal gereden kilometers x kilometervergoeding aantal inzittenden.
De reiskostenvergoeding NCBD = reiskosten - 10 euro eigen bijdrage per inzittende.
Degenen die meerijden met de chauffeur geven hun eigen bijdrage aan de chauffeur.
Chauffeur ontvangt bijdrage NCBD en bijdrage passagier(s).

