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Aan de leden en donateurs van  
Buurtvereniging Buytenrode  
 
 
        Zoetermeer: juni 2020 
 
 
Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 2020  
 
 
Geachte leden en donateurs, 
 
Al eerder bent u door het bestuur van buurtvereniging Buytenrode uitgenodigd voor het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 22 april 2020. Als gevolg van de 
maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van het coronavirus kon deze 
vergadering niet doorgaan. 
Nu de maatregelen wat zijn versoepeld wil het bestuur u graag informeren over de zaken 
waarmee zij het afgelopen jaar bezig zijn geweest. Een gebruikelijk middel bij verenigingen 
daarvoor is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zie hieronder de aankondiging van 
deze vergadering. 
 
Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2020 
De ALV zal plaatsvinden op vrijdag 19 juni 2020 in de grote zaal van de Buurtvereniging 
Buytenrode. Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. De hiervoor benodigde stukken 
zoals agenda en jaarverslagen zullen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vergadering ter 
inzage op de site (www.buytenrode.nl) en in de buurtvereniging te vinden zijn. De 
vergaderstukken zijn ook telefonisch opvraagbaar bij de penningmeester op 079-3518289. 
 
Aanmelden 
Als gevolg van de vanaf 2 juni geldende maatregelen verzoekt het bestuur u zich vooraf aan 
te melden indien u de ALV op 19 juni wenst bij te wonen. Dit kan zowel per telefoon 079-
3518289 of per email ALV@buytenrode.nl.  
De geldende coranamaatregelen zijn van kracht, dus maximaal 30 personen, 1,5 meter 
afstand en de bar is gesloten. Koffie en thee zijn wel beschikbaar. 
 
Barmedewerkers gevraagd 
Buurtvereniging Buytenrode draait volledig op vrijwilligers. Gelukkig hebben wij al veel 
mensen die ons ondersteunen bij de diverse activiteiten. Door enkele afzeggingen kan de 
poule van barmedewerkers echter wel nieuwe gezichten gebruiken. Onder het motto “vele 
handen maken licht werk” vraagt het bestuur u om ons te helpen door af en toe een 
bardienst te draaien. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de penningmeester Wim Wenning. 
 
Hopende u te mogen ontmoeten bij de Algemene Ledenvergadering 2020, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur buurtvereniging Buytenrode 
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