Infourmail - Uitnodiging Clubdag / ALV

Allen,
Zondag 22 mei is het weer zover: we houden de ALV en net zoals afgelopen
jaar wordt deze gehouden in De Moespot in Achterveld.
Tijdens de ALV zullen we kort terugblikken op het afgelopen jaar en
vooruitblikken op wat ons allemaal aan moois te wachten staat qua tochten,
evenementen, enzovoorts. Uiteraard moeten wij als bestuur verantwoording
afleggen over wat er met de contributie en sponsorbijdrage gedaan is. Onze
penningmeester heeft een overzicht over het afgelopen jaar opgesteld en zoekt
daarvoor nog 2 leden die voor aanvang van de ALV de kascontrole willen doen.
Graag vóór 22 mei even een bericht naar Gejo
(penningmeester@cbfourclub.nl) als je hem op de vingers wilt kijken.
Daarnaast zal uiteraard Dinie weer van de partij zijn met de clubwinkel.
Verder doen we het dit jaar met de ALV ietsje anders dan andere jaren. In
plaats van een lunch onderweg, gaan we aansluitend aan de ALV lunchen bij
De Moespot. Na de lunch stappen we op de motor voor een leuke rit van
ongeveer 100 km tussen Amersfoort en de Nederrijn, er zijn geen stops
gepland.
De koffie/thee en de lunch worden je aangeboden door de club, ofwel een allinclusive ALV. Het enige wat je zelf moet betalen is je benzine. We starten en
eindigen bij De Moespot, er is naderhand nog de gelegenheid om na te

genieten onder het genot van een drankje. Het eerste drankje is ook voor
rekening van de club, net als de beroemde koek tijdens de koffie.
De route die we gaan rijden (en de notulen van de vorige ALV) staan op het
Fourum. Aan iedereen die de beschikking heeft over een navigatiesysteem de
vraag om de route erin te zetten. Daarnaast zoeken we vrijwilligers om voor te
rijden tijdens de rit, ook graag even melden op de ALV.
Onderstaand de agenda voor deze dag:

Datum :zondag 22 mei 2016
Tijd: 10:00 - 15:00 uur
Locatie: De Moespot, Jan van Arkelweg 6, Achterveld
1. Opening ALV (11:00 uur)
2. Goedkeuring notulen voorgaande ALV (zie bijlage)
3. Terugblik vorig jaar en vooruitblik lopend jaar
4. Vacatures binnen de club en benoeming nieuwe posities
5. Financiële verantwoording 2015
6. Winkel
7. Wat verder ter tafel komt
8. Sluiting ALV

Lunch (11:45 uur)
Start toertocht (uiterlijk 12:30 uur)
Afsluitende borrel De Moespot (15:00 uur)
We kijken uit naar je komst en hopen dat je mooi weer meeneemt!
Groeten,
Eric
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