Uitnodiging
Beste E&R-leden,
Hierbij willen we je van harte uitnodigen voor de Algemene Vergadering die op D.V. 18 maart 2017
zal worden gehouden in Het Loo Oldebroek. De grote zaal in de kampeerboerderij zal worden
omgetoverd tot een sfeervolle vergaderzaal waarvan we hopen dat deze vol zal zitten met
enthousiaste leden.
Het Springweekend 2017 zal in het teken staan van de start van een nieuw E&R-jaar onder het
thema “Go Tell It”. In de 45 jaar dat E&R nu bestaat, is het goede nieuws al veelvuldig verteld.
Als bestuur staan we voor een dilemma: ook dit jaar hebben we op moment van schrijven
onvoldoende mensen gevonden die in het landelijk bestuur een functie willen uitoefenen. Het
afgelopen half jaar hebben we daarom minder tijd effectief kunnen besteden aan uitvoering van
het beleid. We roepen jullie daarom dringend op om je verantwoordelijkheid te nemen binnen
E&R voor zover je dit nog niet doet. Mocht je interesse hebben of meer willen weten over de
mogelijkheden en kansen, wij zijn bereikbaar!
Gelet op bovenstaande, kunnen wij alleen maar heel erg enthousiast en blij zijn met de kandidaat
Wicher Koerhuis die direct op de Aftersun al riep dat hij zich als Contactpersoon projecten wil gaan
inzetten!
Kom naar de vergadering en zorg dat er op 18 maart weer een voltallig bestuur staat! Wij hopen
jullie in groten getale te zien en ook hier deelgenoot te worden van de dingen die wij als E&R
samen doen en hebben gedaan.
In Christus verbonden,
Namens het landelijk bestuur,
Geziena Bulder
Voorzitter vereniging Evangelisatie & Recreatie

Ps. Contact opnemen kan via: 06-43546264 / voorzitter@eenr.nl
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1. Welkom en opening
2. Vaststellen agenda
3. Bespreken en vaststellen notulen Algemene Vergadering Aftersun 2016
4. Post
5. Mededelingen landelijk bestuur
6. Jaarverslag 2016
7. Financieel jaarverslag en begroting 2017
8. Jaarplan 2017
9. Voorstellen en vragenronde voorgestelde kandidaten Contactpersonen Projecten en
Secretaris
10. Openstaande vacatures
11. Uitslag stemming
12. Afscheid van Sandra Winkel en Eelko Kooistra en nieuwe bestuursleden inslaan
13. Wvttk
14. Rondvraag
15. Sluiting

Toelichting op de agenda
Om er samen voor te zorgen dat de AV een goede vergadering zal zijn, werken we volgens dit principe: tijdens het
bespreken van de verschillende agendapunten zijn er twee rondes waarin vragen gesteld kunnen worden. In de eerste
ronde is er ruimte voor inhoudelijke vragen. Tijdens de tweede ronde mogen er verdiepende vragen worden gesteld
n.a.v. vragen uit de eerste ronde.
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