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Aan de leden en donateurs van 
Buurtvereniging Buytenrode 
        Zoetermeer, 31 mei 2021 
 
Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 2021 en contributie 2021 
 
Geachte leden en donateurs, 
 
Het bestuur van Buurtvereniging Buytenrode wil 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 2021: 
De ALV zal plaatsvinden op 25 juni 2021 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 voor de aanvang van de vergadering ter inzage op de site (www.buytenrode.nl) 
en in de buurtruimte te vinden zijn. 
 

Op grond van de nu geldende coronamaatregelen kunnen slechts 30 leden de ALV bijwonen. 
Het bestuur verzoekt u vóóraf een plaats te reserveren via onze penningmeester (Wim)) 06 
52 222 048). Verder geldt; handen desinfecteren bij de ingang, 1,5 mtr. afstand bewaren en 
mondkapje op bij lopen. Daarnaast gelden de hygiëne regels die Buytentode zelf hanteert. 
Deze regels zijn duidelijk zichtbaar bij binnenkomst. 
 
Contributie 2021: 
Ingevolge het besluit  van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018 is de contributie vanaf 
het kalenderlaar 2019 vastgesteld op € 10,00. Het bestuur heeft besloten deze voor het jaar 2021 
niet te wijzigen. Afgelopen jaar heeft de vereniging nauwelijks activiteiten kunnen ontplooien, maar 
de kosten zoals de zaalhuur gingen door en wij hadden geen andere inkomsten dan de contributie. 
Wij verzoeken u daarom vriendelijk de contributie voor 2021 ten bedrage van € 10,00 vóór 1 juli 
2021 over te maken op ons IBAN : NL60INGB0003878746 t.n.v. Buurtvereniging Buytenrode, met 
vermelding van "lidmaatschap 2021". Indien u de contributie voor het jaar 2021 reeds heeft voldaan, 
dan geldt dit verzoek uiteraard niet voor u.  
 
Vrijwilligers gevraagd  
Buurtverenigiung Buytenrode draait volledig op vrijwilligers. Gelukkig hebben wij al veel mensen die 
ons ondersteunen bij de diverse activiteiten. Maar het zijn er nog niet voldoende. Dus : heb je nog 
een uurtje over en wil je wat doen, je bent van harte welkom. Aanmelden kan je bij het bestuur. 
Wij hopen u te mogen begroeten bij de Algemene Ledenvergadering 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Buurtvereniging Buytenrode, 
 
Aad van der Meer 

secretaris 
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