
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
Seniorenvereniging OCW op donderdag 7 april 2022 

 
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging OCW nodigt u uit voor de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) op donderdag 7 april 2022, inloop vanaf 14.30 uur. De 

vergadering start om 15.00 uur en zal worden gehouden bij het ROC Mondriaan aan 

de Koningin Marialaan 9 in Den Haag. Deze locatie is goed bereikbaar via openbaar 

vervoer en het is mogelijk om vanaf 14.00 uur gratis te parkeren in de wijk. 

 

De agenda voor de vergadering en bijbehorende bijlagen worden met deze mail 

meegezonden. Bijzondere aandacht vragen wij voor agendapunt 7. Vanwege haar 

jarenlange verdiensten voor de vereniging zal aan Riet Frankhuizen op gepaste wijze 

het erelidmaatschap worden toegekend. 

 

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 bestuursleden van wie de voorzitter, secretaris 

en penningmeester in functie worden gekozen. De penningmeester is dit jaar 

aftredend maar herkiesbaar. Indien andere leden zich verkiesbaar willen stellen dan 

verwijzen we u hiervoor naar de procedure in de bijgesloten agenda voor de ALV.  

 

Na afloop van de vergadering zullen we onder het genot van een drankje en hapje 

informeel nog gezellig kunnen na- en bijpraten.  

 

Het is voor de organisatie van groot belang een idee te krijgen over het aantal 

deelnemers aan deze vergadering. Zaalruimte en de borrel moeten immers vooraf 

geregeld worden. Daarom verzoeken wij u zich vooraf per e-mail aan te melden als u 

voornemens bent de ALV te bezoeken.  

 

Aanmelding voor het bijwonen van de ALV kan via de e-mail: 

seniorenverenigingocw@gmail.com of door bijgaand aanmeldingsformulier uiterlijk 

op 31 maart 2022 toe te zenden aan 

 

Secretaris Seniorenvereniging OCW 

P/a dhr. L.M. van Zijl 

Volendamlaan 1180 

2547 CZ Den Haag 

 

Ook een bericht van verhindering voor het bijwonen van de ALV kunt u op dezelfde 

wijze aan het bestuur toezenden. 

  



 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER DEELNAME ALV 7 april 2022 
 
 
 
Voornaam en achternaam:……………………………………………………………………… 
 
 
e-mailadres:………………………………………………………………………………………. 
 
 
Partner komt wel/niet mee. 
 
 
Blijft    wel/niet *  voor een drankje en hapje 
 
 
 
*  s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 

 


