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 Arnemuiden, 7 april 2009 
 

Geachte dames en heren,  
 

Hierbij nodig ik u, namens het bestuur, uit tot het bijwonen van de Afdelingsledenvergadering van 
de afdeling ZuidWest van de NTTB, welke zal worden gehouden op donderdag 14 mei 2009 in 
Cultureel Centrum Fidei et Arti, Pastoor Hellemonsstraat 1, Oudenbosch.  

De agenda inclusief bijbehorende jaarstukken en voorstellen treft u hierbij aan.  
 

Ook dit jaar wil het Afdelingsbestuur weer met u discussiëren over actuele onderwerpen. Dit maal 
heeft het Afdelingsbestuur de Voorzitter van de NTTB, Edgar Verkooijen en de Directeur van het 
Bondsbureau, Frank Berteling, bereid gevonden onze ALV bij te wonen. Zij zullen voor de pauze een 
presentatie geven over verschillende onderwerpen van het hoofdbestuur en landelijk oogpunt. 
Na de pauze willen we graag in kleinere groepjes over deze zaken discussiëren en vervolgens uw en 
onze vragen aan Edgar en Frank voorleggen. Natuurlijk kunt u ook onderwerpen die niet in de 

presentatie voorkwamen, maar die u als vereniging treffen, aan de heren voorleggen. 
 

Wij willen de verenigingen er met nadruk op wijzen dat aanwezigheid op deze vergadering tot de 
verplichtingen behoort, op grond van art. 4.3 van het Afdelingsreglement en het besluit van de ALV 
van 18-05-2001.  
 

Verenigingen welke niet op deze vergadering aanwezig zijn, kunnen worden beboet met een bedrag 
van maximaal € 34,00. 
 

Teneinde de voortgang van de vergadering te bespoedigen wijzen wij u met name op de tekst 
onderaan pagina 2 van de Jaarstukken.  
Voor een flink aantal verslagen is het vanaf dit jaar alleen mogelijk vooraf schriftelijke 
vragen te stellen of opmerkingen te maken. 
 

Wij vertrouwen erop dat u allen op 14 mei aanwezig zult zijn.  
 

Met vriendelijke groet, 
NTTB afd. ZuidWest 
 

Jan Mijnsbergen (secretaris) 
 
 
 
Op de achterzijde van deze uitnodiging treft u een routebeschrijving aan. 


