Uitnodiging ledenuitje en ALV
Zaterdag 12 september 2020
Vind je het ook hoog tijd voor een gezamenlijke activiteit met onze afdeling Zuidwest
Veluwezoom?
Door de coronamaatregelen werden in het voorjaar veel bijeenkomsten zoals een ALV
uitgesteld. Nu kunnen weer bijeenkomsten worden georganiseerd mits er rekening wordt
gehouden met anderhalve meter afstand. Daarom willen we je van harte uitnodigen voor de
ALV en het speciale ledenuitje in de open lucht.

Zaterdag 12 september 2020
10.00 -- 10.45 Algemene ledenvergadering (tent Fonteinallee)
11.00 – ±13.30 Ledenuitje in Doorwerth (zie kaartje)
Algemene Ledenvergadering
In de ALV bespreken we o.a. het verslag van de
vorige ALV, financiële verantwoording met
begroting en voorstel voor te (her)kiezen
bestuursleden. De coronacrisis noopt ons om
ervoor te zorgen dat niet teveel mensen bij elkaar
in één ruimte komen. Daar komen we samen in
een tent aan de Fonteinallee. Ben je verkouden of
iemand in je omgeving blijf dan weg. Ook als je
liever alleen mee wilt met het ledenuitje, kom dan
niet naar de ALV.
Om de ALV te kunnen bijwonen en/of de stukken
te ontvangen en/of agendapunten te indienen,
moet je je vooraf aanmelden. Alleen de stukken
ontvangen en van commentaar voorzien kan ook.
Alle reacties zijn van harte welkom. Voor
aanmelden en agendapunten indienen, zie
Aanmelden ALV.
Ledenuitje in Doorwerth incl. lunch
We hebben heel bewust gekozen voor een locatie in de buurt (minder openbaar vervoer of
samen rijden nodig). Ook bezoeken we in kleine groepjes verschillende locaties. Zo doen we
het zo coronaproef mogelijk.
Niet één, maar liefst drie keer neemt een gids je mee naar een mooie plek met een verhaal.
 Bevers bij de Fonteinallee
 Het Cascadedal door de jaren heen
 Vogeleiland bij de sluis

Je loopt in kleine groepjes van de ene naar de andere locatie in het bos. Zorg daarom voor
goed schoeisel. Tussen de middag kun je genieten van een lekkere kop soep met brood.
Verzamelen Bij Stuw aan de Fonteinallee vlak bij de toegang tot het Cascadedal (zie
bijgevoegd kaartje).
Kom je met de auto of de fiets, dan kun je die parkeren op de parkeerplaats
van de Drielse stuw.
Kosten

Geen

Aanmelden ALV en/of uitje Stuur uiterlijk zaterdag 5 september een mail naar
ivn.zwv@gmail.com met je naam en telefoonnummer. Je kunt ook bellen
naar Henny Tax 06- 1637 2758. Geef daarbij aan of je wilt deelnemen aan
A. ALV en/of bijbehorende stukken wilt ontvangen
B. Ledenuitje.
Hopelijk tot 12 september!
Henny Tax, Albert Bos, Folchert van Dijk en Mary de Jong
Bestuur IVN Zuidwest Veluwezoom

