Bredevoort, 25 mei 2022
Uitnodiging Jaarvergadering Vereniging Bredevoorts Belang

Beste leden van de Vereniging Bredevoorts Belang,
Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor de komende jaarvergadering. Als bestuur zullen we voor
de pauze verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2021. In het deel na de pauze willen
we graag in gesprek met jullie over de speerpunten voor de komende periode. Per pijler zullen we
een gesprekstafel inrichten zodat we in kleine groepen van gedachten kunnen wisselen. Een globale
opsomming van de speerpunten treffen jullie aan in het inhoudelijke jaarverslag.
Als bestuur vinden we het belangrijk dat er een breed draagvlak is voor de koers. We hopen dan ook
dat er veel leden aanwezig zullen zijn.
De vergadering staat als volgt gepland:
datum
: dinsdag 14 juni
aanvang
: 19.30 uur
locatie
: ‘t Grachthuys
Op de achterzijde van deze uitnodiging treffen jullie de globale agenda aan. Voor een nadere inzage
in de jaarstukken zijn er twee mogelijkheden:
A. Via de website www.bredevoort.nu
Ga op de homepage helemaal naar beneden en u ziet daar in de blauwe balk rechts onder
Contact’ ‘Vereniging Bredevoorts Belang’. Klik aan en u kunt alle stukken lezen ter voorbereiding.
B. Voor leden die niet beschikken over (geschikte) digitale middelen
Er is de mogelijkheid om tijdens de openingstijden van de VVV aan de Markt 8 alle stukken in te
zien en op een papier, dat de punten van de agenda volgt, aan te geven of u akkoord gaat met
het betreffende punt of niet.
Bezoek aan de VVV is mogelijk tijdens de openingstijden in de periode 1 t/m13 juni
Ook is het op deze dagen mogelijk om bij vragen te bellen met een bestuurslid via nummer
06-10957481 (geen contact? spreek in, noem uw telefoonnummer en u wordt teruggebeld).
We hopen van harte jullie te zien op dinsdagavond 14 juni a.s.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Vereniging Bredevoorts Belang,
Jochem Meulenbeek, voorzitter
Ap te Winkel, secretaris

