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Vereniging Huzaren van Boreel
Algemene Ledenvergadering 2022

Beste leden van de Vereniging Huzaren van Boreel,

De Vereniging Huzaren Van Boreel organiseert haar Algemene
Ledenvergadering dit jaar op vrijdag 15 juli 2022 bij Echo's Home in Harskamp
(Otterloseweg 12-A, 6732 BS, HARSKAMP)

Inloop is vanaf 13:30h, aanvang vergadering is 14:00h.

Na afloop is er nog een gezellig samenzijn met een drankje en hapje.

Een paar aandachtspunten passeren deze ALV de revue, te weten :

Aftreden Voorzitter Johann Breukelman,
Een nieuwe kandidaat heeft zich reeds gemeld en hier zijn ook
gesprekken mee ingezet, maar indien er zich nog iemand kandidaat
wil stellen dan kan dat. U kunt dit kenbaar maken bij de Secretaris en
de ALV moet hier dan 15-7 over stemmen. De meerderheid van de
ALV is nodig om de nieuwe Voorzitter aan te stellen,

1 van de 2 Webmasters is in de afgelopen maanden teruggetreden en
ook de 2e Webmaster zal zich in de loop van dit jaar terugtrekken. Dat
betekend dat we dringend op zoek zijn naar 1 of 2 nieuwe Webmasters, als
u hier interesse in heeft dan vernemen zij dit graag,

Het huidige bestuur zal op basis van de bevindingen van de Kas Controle
Commissie (KCC) Decharge worden verleend. De KCC zal tijdens de ALV
haar verslag nog toelichten,

De Penningmeester zal haar verslag toelichten, hetgeen u bij aanvang
van de ALV uitgereikt zult krijgen,

Het is noodzakelijk dat u zich vooraf opgeeft bij ondergetekende indien u
bij de ALV aanwezig wenst te zijn. Dit kunt u doen door via deze link Ik kom
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naar de ALV een mail te sturen,

Indien er prangende punten zijn die noodzakelijk zijn om op de agenda te
zetten voor de ALV, dan verzoek ik u mij een mail te sturen met dit punt
en een toelichting. Indien de kwestie ook tijdens de rondvraag kan worden
besproken, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Tot de 15e !

Met vriendelijke groet,

Vereniging Huzaren Van Boreel

Bas Kuijsten, Secreataris

Graag vragen wij ook nog uw aandacht voor Airborne Mars op 3 september
2022. 

Geef u op een loop mee met ons Boreel-Detachement ! Het programma ziet
er als volgt uit, voor de liefhebbers al aangevangen op vrijdag 2 september :

Vanaf  16:00 uur: welkom in het Dorpshuis ’ De Poort van Doorwerth’
(Mozartlaan 2, 6865 GB Doorwerth),

18:00 uur: gezamenlijk diner (blauwe hap),

20:00 uur: gezellige avond (drankjes rekening man),

Overnachting in het Dorpshuis (max. 30 veldbedden).

Zaterdag 3 september 2022 :

8:00 uur: ontbijt  en lunchpakket,

T enue:
actief  dienenden GVT  met camo-rugzak.

niet-actief  dienenden blauwe spijkerbroek, Boreelshirt (korte
mouw), baret en kleine rugzak,

9:00 uur: verplaatsing met eigen vervoer naar sportpark
Hartenstein, Utrechtseweg 262, 6862 AZ Oosterbeek,

Direct na Reveille-moment (11.00 uur) op kop def ilerend langs
erepodium (zingend met Boreellied aanmarcheren),

15 km parcours, eregroet begraaf plaats en ‘soepmoment’ bij het
dorpshuis,
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Afmelden van de nieuwsbrieven

Ca. 14.30 uur: terugkomst sportpark, uitdelen medailles/jaarteken,
gezellig onderonsje en groepsf otomoment.

Kosten voor deelname :

€ 15 voor totale overnachtingsarrangement + meelopen,

Gratis als je alléén op de zaterdag vanaf  sportpark meeloopt (VHvB
betaalt deelnamekosten)

Meld je alvast aan: huzn-kpls@huzarenvanboreel.nl en geef  aan of  je
mét of  zónder overnachting meedoet.

Let op:

aanmeldingstermijn sluit  op 1 augustus 2022 !

€ 15 overmaken vóór 1 augustus a.s. op rek.nr NL80RABO0148515800
tnv Vereniging Huzaren van Boreel o.v.v. ‘Airborne event 2022’.

aangeven of  je voor het eerst of  de zoveelste keer meedoet.

Na aanmelding (en betaling) volgt bevestiging deelname.

Met vriendelijke groet names Vereniging Huzaren Van Boreel,

Ruud Kok

Bestuurslid namens manschappen

Vereniging Huzaren van Boreel
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