
 

CONVOCATIE 
OPROEP VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA 2020 

 
Op grond van het bepaalde in artikel 20 t/m 23 van de statuten van onze vereniging roep ik namens het 
bestuur, het erelid, de leden, donateurs en begunstigers op tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering, die zal worden gehouden op woensdag 7 oktober in het bedrijfsrestaurant (geb 172) op de 
Legerplaats bij Oldebroek. 
In verband met COVID-19 zal de ALV dit jaar in sobere sfeer worden gehouden hetgeen inhoudt dat er geen 
bijprogramma is enkel een “kale ALV”.  
 
PROGRAMMA 
12.00 uur Gelegenheid om individueel (tegen betaling; geen cash) gebruik te maken van de lunch in het 
bedrijfsrestaurant; 
12.30 uur Registratie; 
13.00 uur ALV 
14.00 uur Einde ALV 
Tenue: Tenue de Ville 
 
Agenda van de ALV 
1. Opening; 
2. Mededelingen van de voorzitter; 
3. Vaststelling van de notulen van de 71ste en 72ste algemene ledenvergadering; 
4. Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2019: 

a. Jaarverslag van de secretaris; 
b. Jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening; 
c. Verslag van de kascommissie 2019; 
d. Dechargeverlening leden bestuur voor  het gevoerde beleid. 

5. Benoeming van drie leden en een reserve lid van de kascommissie 2020; 
6. (Her) benoemingen; 
7. Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en VOAWeb.nl; 
8. Vaststellen afdeling voor de organisatie van de algemene ledenvergadering 2021 (Afd UNH en ZW) en 2022 

(Afd OLD); 
9. Rondvraag; 
10. Sluiting. 
 
De oproep met agenda, de notulen van de algemene ledenvergadering 2019, de jaarverslagen, de balans per 31 
december 2019, de staat van lasten en baten 2019 zijn uiterlijk vanaf 1 september, na te hebben ingelogd, in te 
zien op/te downloaden/af te drukken van de website www.voaweb.nl. Voor hen die niet beschikken over 
internet zijn de vergaderstukken op te vragen bij de secretaris. U wordt verzocht de stukken tijdens de 
vergadering bij de hand te hebben.  
 
U geeft zich op door u, vóór 1 oktober a.s., digitaal aan te melden via m.vanweerd@kpnmail.nl , of via post 
naar: secretaris VOA; Van Ewijkweg 29; 6861ZC; Oosterbeek. 
Onder vermelding van de volgende gegevens (in verband met toegang tot de kazerne): 
-  Achternaam, evt. tussenvoegsel en voorletters; 
-  Adres en woonplaats; 
-  Geboortedatum en geboorteplaats; 
-  Uw type identificatie (paspoort/ID-kaart/rijbewijs) en het nummer; 
 
Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten op 7 oktober. 
 

 Oosterbeek, 1 september 2020 
 Lkol M. van Weerd 
 Secretaris. 
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