Ledenadministrateur

N. van Delft
P.C. Hooftlaan 111
3351 EL Papendrecht
 06 – 20525592
 ledenadministratie@tevoet.nl

Papendrecht, 12 oktober 2021

Aan de leden van TeVoet, Vereniging van wandelaars

Betreft: uitnodiging ALV 2021

Beste leden,
Eindelijk mogen we elkaar weer fysiek ontmoeten! Zo’n anderhalf jaar hebben we
elkaar in verenigingsverband nauwelijks gezien, en hebben we diverse leuke
gelegenheden om met elkaar de wereld onverhard tegemoet te kunnen treden moeten
afzeggen. Nu lijkt corona zich rustiger te gaan houden; we zijn als bestuur van TeVoet
daarom blij dat we jullie allen kunnen uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering
2021. Zoals we jullie deze zomer al lieten weten gaan we deze houden op:
Zaterdag 30 oktober 2021 van 10.30 – ca.16.00u (ontvangst vanaf 10.00 uur)
In Stayokay Soest,
Bosstraat 16,
3766 AG Soest
Stayokay Soest ligt op ca 700 m van station Soest-Zuid; de Bosstraat begint aan de
zuidwestzijde van de spoorwegovergang. Station Soest-Zuid ligt aan de spoorlijn
Utrecht-Baarn; vanuit noord- en oost-Nederland goed te bereiken met bus 70 die rijdt
tussen de NS-stations Amersfoort en Hilversum.
Het programma luidt:
- 10.00 – 10.30u: inloop met koffie en koek
- 10.30 – 12.30u: Algemene Ledenvergadering.
- 12.30 – 13.30u: lunch
- 13.30 – 15.30 u: wandeling door de Soester Lange Duinen
- 15.30 – 16.00 u: borrel
Zie voor de agenda de bijlage bij dit bericht. In verband met de organisatie verzoeken
wij u zich uiterlijk 20 oktober aan te melden via secretaris@tevoet.nl. Wilt u bij uw
aanmelding aangeven of u wilt deelnemen aan de lunch en/of de middagwandeling +
borrel, en of u speciale dieetwensen hebt m.b.t. de lunch.
TeVoet, vereniging van wandelaars, zet zich in voor de instandhouding van onverharde en cultuurhistorische paden, de
verbetering van de wandelinfrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe onverharde wandelpaden. TeVoet is
vertegenwoordigd in provinciale wandeloverleggen. Meer informatie op www.tevoet.nl.

Vervolgvel 1 van de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van TeVoet op 30 oktober 2021.

Na de lunch gaan we wandelen door en over de Soester Lange Duinen. Een
stuifduinenlandschap dat is ontstaan tijdens de laatste ijstijd, zo’n 10.000-70.000 jaar
geleden. Deze duinen zijn door de provincie Utrecht gekenmerkt als aardkundig
monument vanwege hun unieke aard en hun lange historie. Het is nog steeds een
levend duingebied midden in een flink bosgebied. De wandeling is bijna 7 km lang, en
vrijwel volledig onverhard; honden zijn toegelaten (mits goed onder appèl!). Een deel
gaat over mul duinzand, verder onverharde bospaden. (Levert wandelen over mul zand
u problemen op? Dan hebben we daar een oplossing voor!)
Tenslotte besluiten we de bijeenkomst met een borrel bij Stayokay.
We hopen jullie allen op 30 oktober te kunnen begroeten!
Met hartelijke wandelgroet,
Bestuur TeVoet, Vereniging van wandelaars

TeVoet, vereniging van wandelaars, zet zich in voor de instandhouding van onverharde en cultuurhistorische paden, de
verbetering van de wandelinfrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe onverharde wandelpaden. TeVoet is
vertegenwoordigd in provinciale wandeloverleggen. Meer informatie op www.tevoet.nl.

Bijlage 1: Agenda Algemene Ledenvergadering zaterdag 30 oktober 2021
1.
2.
3.
4.
5.
-

Opening
Mededelingen
Verslag ALV 2020 *
Jaarverslagen 2020 Bestuur, Regio’s *
Financiën
Jaarrekening *
Kascommissie: advies m.b.t. decharge bestuur, decharge bestuur
Benoeming nieuwe leden: Marijke Brand (2021-2022) Niek Fraterman
(reserve 2021, lid 2022-2023)
- Begroting 2021 – voorlopige begroting2022 *
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herbenoembaar:
Ineke Thierauf (lid) en Jeroen Jacobse (voorzitter)
kandidaat secretaris: ????? nog steeds vacature
7. Stemming nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement *
→ er is een quorum van 75% van de leden nodig. Indien deze niet aanwezig zijn
komt er binnenkort extra vergadering via zoom gehouden, alleen voor
behandeling en stemming statuten en huishoudelijk reglement.
8. Regiocontactpersonen
- Vervulling vacatures
- Taakomschrijving *
9. Beleidsplan 2021-2025 *
10. Contacten met andere partijen
- Wandelnet: samenwerking Campagne Onverhard
- Nivon
- Overige
11. Lopend Vuur, website
12. Ledenwerving
13. Rondvraag
14. Sluiting

* De stukken staan vanaf woensdag 20 oktober op de website www.tevoet.nl onder
Algemene Ledenvergadering
TeVoet, vereniging van wandelaars, zet zich in voor de instandhouding van onverharde en cultuurhistorische paden, de
verbetering van de wandelinfrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe onverharde wandelpaden. TeVoet is
vertegenwoordigd in provinciale wandeloverleggen. Meer informatie op www.tevoet.nl.

Aanmeldingsformulier Algemene Ledenvergadering
Ik kom op 30 oktober naar de Algemene Ledenvergadering in Stayokay te Soest.

Naam:

…………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………….

PC + Woonplaats:

…………………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………………….

E-mailadres:

…………………………………………………………….

Ik doe mee aan:

Lunch

(

)*

Speciaal dieet

(

) * [wat] *……………………………………………

Wandeling

(

)*

Borrel

(

)*

* aankruisen indien van toepassing
Opsturen naar secretaris@tevoet.nl
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