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                                                          Amsterdam,  3 april  2017 
 

Geachte leden, 
 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Amsterdam  
 
Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Amsterdam op donderdag 20 april a.s om 
20.00 uur in de grote zaal aan de Eerste Helmersstraat 106 M, Amsterdam Oud-West (tramlijn 1 stopt op de Overtoom, halte 
Reade).  
 
Tijdens de vergadering zullen Teun van Dijk en Ruud Wolterman aan het einde van hun eerste termijn aftreden. Beiden stellen  
zich beschikbaar voor een tweede termijn.  
 
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 2016 en het inhoudelijk jaarverslag over 2016 vindt u op onze website 
www.vogelsamsterdam.nl. onder Vogelwerkgroep -> Algemene Ledenvergadering. Het financiële jaarverslag en de begroting 
2017 zijn ter vergadering aanwezig. Deze kunnen op verzoek per e-mail worden toegestuurd. 
(secretariaat@vogelsamsterdam.nl).  
 
De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening + vaststelling agenda 
2. Mededelingen bestuur 
3. Verkiezing bestuursleden. Aftredende bestuursleden: Teun van Dijk en Ruud Wolterman. 
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2016 
5. Jaarverslag 2016 
6. Verslag van de kascommissie over 2016 
7. Financieel verslag 2016 
8. Enkele uitkomsten ledenraadpleging 
9. Beleidspunten 2017  
10. Begroting 2017 
11. Rondvraag  
12. Sluiting 
 
met vriendelijke groet, 
 
Marion de Groot,  
Secretaris Vogelwerkgroep Amsterdam 
secretariaat@vogelsamsterdam.nl 
website: www.vogelsamsterdam.nl 
 
                                                    

 

Oproep tot het betalen van het lidmaatschap 2017 
 
Hierbij het verzoek tot het betalen van uw lidmaatschap van de Vogelwerkgroep Amsterdam.  
 
Het lidmaatschap bedraagt euro 17,50 per jaar. 
Indien u in het bezit bent van een stadspas is dit bedrag euro 15,00. 
Huisgenootleden betalen euro 4,50 per jaar. 
  
Uw tijdige overmaking op ING-rekening NL60INGB0005060400 zie ik tegemoet. 
 
Ook de leden die in eerdere jaren een incassomachtiging hebben afgegeven verzoek ik vriendelijk om zelf tot betaling over te 
gaan. Het incassosysteem blijkt voor een vereniging als de onze te bewerkelijk en te kostbaar. Wij geven u in overweging een 
periodieke (jaarlijkse) overschrijving van uw betaling te maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
KeesJan van Bergeijk 
Penningmeester Vogelwerkgroep Amsterdam 
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