Jaarvergadering 2020
Met deze nieuwsbrief nodigt het bestuur van de Seniorenvereniging OCW u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 25 maart 2020 bij het
ROC Mondriaan aan de Koningin Marialaan 9, 2595 GA in Den Haag.

Na afloop van de vergadering wordt er een borrel met hapjes geserveerd.
Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur ontvangst met koffie en/of thee
15.30 uur start jaarvergadering.
16.45 uur borrel met een hapje
17.30 uur diner
20.00 uur afsluiting
De vergaderstukken voor de jaarvergadering worden toegezonden na uw aanmelding voor deelname. Als u niet naar de vergadering komt en toch over deze stukken
wilt beschikken, dan zenden we die op uw verzoek graag toe. Daarnaast zal op 25
maart een aantal sets geprinte jaarstukken klaar liggen.
Na afloop van de vergadering is er de mogelijkheid om een viergangen diner bij het
ROC te gebruiken. De kosten hiervoor bedragen 20 euro per persoon inclusief drie
drankjes. Dit bedrag zal uiterlijk op 20 maart 2020 op rekening
NL07 INGB 0002 7885 47 ten name van de Seniorenvereniging OCW bijgeschreven
moeten zijn. Met dieetwensen zal rekening worden gehouden.
U kunt u zich voor de jaarvergadering aanmelden tot vrijdag 28 februari 2020, via

e-mail seniorenverenigingocw@gmail.com onder vermelding van de gevraagde gegevens op het aanmeldingsformulier. Afmelden voor de jaarvergadering kan ook bij
datzelfde e-mail adres.
U kunt zich ook aanmelden door bijgevoegd formulier vóór vrijdag 28 februari 2020
te sturen naar:
Seniorenvereniging OCW
p/a Basalt 56
2719TN Zoetermeer

AANMELDINGSFORMULIER

voor de jaarvergadering op woensdag 25 maart 2020

1. voorletters en achternaam

:

2. voorletters en naam introducé

:

3. telefoonnummer inschrijver

:

4. e-mailadres inschrijver

:

5. Maakt gebruik van het diner
: ja / nee*.
En zal de verschuldigde bijdrage voor het diner voldoen vóór 15 maart

* doorhalen wat niet van toepassing is

6. Eventuele dieetwensen

:

