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Algemene ledenvergadering 13 november 2008
Uitnodiging Algemene ledenvergadering.
Dit jaar geen spectaculaire sprekers of presentatie, maar een bijzondere locatie: ’t Weetpunt.
Deze plaats is waarschijnlijk voor een aantal van u nieuw. Het bijzondere is, dat u na de vergadering de
tentoonstelling kunt bekijken die op dit moment in ‘t Weetpunt wordt gehouden. Op het moment is dit de
tentoonstelling “Van grens naar grens” die weer zal worden gevolgd door een andere waar u, nu u de weg heeft
gevonden, ook weer naar kunt gaan kijken. Het is ook goed te vermelden dat er een semi-permanente
fotopresentatie van het natuureducatieve Waalpad in Heerjansdam is geplaatst en er een aantal fietsroutes zijn
beschreven van en naar het waalpad.
De ALV is openbaar en goede ideeën en nieuwe mensen zijn welkom, maar we houden het strikt formeel.
De Nieuwe locatie van de vergadering:

Bezoekers- en informatiecentrum ’t Weetpunt
Develpad 169 3335 AR Zwijndrecht

Huidige tentoonstellingen in het Weetpunt:
‘Van grens naar grens’ en het ‘natuureducatieve Waalpad’
Datum ALV donderdag 13 november.
Inloop met koffie en koek 19:30

Agenda -

Huishoudelijk gedeelte (19:40).

Notulen van de ALV 2007. Deze notulen staan op www.vmbheerjansdam.nl/notulen .

Financieel jaarverslag van de penningmeester en kascontrole.
-

Sluiting (20:00)

-

Gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken

Voor de aanwezigen hebben we een aardige attentie.

Contributie voor het jaar 2008.
Naarmate de ALV opschuift hoeft u steeds later te betalen voor de contributie.
We verzoeken u de contributie (min. 2,50 maar graag meer) zelf over te maken op giro: nr. 4434180
t.n.v. VMBH.
Zonder uw bijdrage slinkt de pot waaruit wij de ondersteuning van de diverse initiatieven op natuureducatief en
aanpak van bedreigingen van onze leefomgeving betalen.
Het gebruik van acceptgiroformulieren is kostbaar en velen betalen inmiddels elektronisch. Helaas hebben vorig
jaar velen vergeten om een bedrag te gireren, hopelijk betalen zij dit jaar wat extra.
Bij elektronische betaling gaarne uw naam en adres vermelden.

