VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
ALGEMENE LEDENVERGADERING VOV
ALGEMENE
LEDENVERGADERING VOV,
SYMPOSIUM EN SOCIAL 2010
Het is het bestuur een genoegen de leden
van de Vereniging van Officieren van de Verbindingsdienst uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering (ALV), het daarop
volgend symposium en de jaarlijkse social,
die op dinsdag 27 april 2010 zullen plaatsvinden. Alle activiteiten zullen in het Congrescentrum Kumpulan van Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem worden
gehouden. Telefoon (026)- 3649294.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
De ALV vangt om 11.00 uur aan. De agenda is als volgt samengesteld:
1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring verslag ALV van 7 april
2009 (zie Intercom nr. 2 van juni 2009).
3. Verslag activiteiten afgelopen verenigingsjaar en plannen voor het komende verenigingsjaar.
4. Verslag Intercom.
5. Verslag Website VOV www.vovklict.nl.
6. Financieel verslag 2009 en begroting
2010.
7. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie.
8. Bestuursverkiezing.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
Indien u punten aan de agenda wenst toe te
voegen, wordt u verzocht u vóór 13 april
2010 tot de secretaris te wenden (zie artikel
5 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement).

tie van penningmeester op zich te nemen,
maar hij is daarvoor pas beschikbaar na terugkeer van de Redeployment Task Force
eind 2010. Maj Wolfs zal tot die tijd de penningmeester functie waarnemen.
Reglementair treden af lkol P.G.J. Gillis
(lid), maj A.L. van Dijk (lid) en maj b.d.
G.H. Hillen (secretaris). Alle drie hebben
zich herkiesbaar gesteld.
Het bestuur ondersteunt de (her)verkiezing
van alle kandidaten van harte.
Ingevolge artikel 4-1-c van het Huishoudelijk Reglement kunnen door groepen van ten
minste 10 leden kandidaten worden gesteld,
door dit uiterlijk 26 maart 2010 aan het bestuur (secretaris) kenbaar te maken.

SYMPOSIUM 4 JAAR
AFGHANISTAN
Aansluitend aan de ALV wordt in de middag een symposium georganiseerd met als
thema: 4 jaar Afghanistan. In een aantal
voordrachten zal door representatieve sprekers hun interessante ervaringen op verschillende niveaus en locaties worden geschetst.

PROGRAMMA
10.00 - 11.00 uur. Ontvangst deelnemers ALV
11.00 - 12.00 uur: Algemene ledenvergadering
12.00 - 13.00 uur: Lunchpauze voor
deelnemers ALV
(Tijdens de lunchpauze zullen
broodjes, koffie en
thee worden aangeboden)
12.30 -13.00 uur: Ontvangst overige
deelnemers symposium
13.00 -17.00 uur: Symposium
17.15 uur:
Aanvang social
18.00 - 19.00 uur: ‘Lopend’ buffet
(rijstmaaltijd)
19.30 uur:
Einde officiële gedeelte

DEELNAME

TENUE

Om organisatorische redenen is het noodzakelijk vooraf inzicht te hebben in de deelname aan de verschillende activiteiten (ALV
en/of symposium) op deze dag. De leden
van de VOV ontvangen een persoonlijke
convocatie voor de ALV.
Als u nog vragen hebt, neemt u dan contact
op met de secretaris van de VOV, majoor
b.d. G.H. Hillen, telefoon: 06-27317265;
e-mail: secretaris@vovklict.nl

Het tenue voor de gehele dag is voor actief
dienenden DT-2 en voor de overige leden
DT-2 of tenue de ville.

Het bestuur van de VOV hoopt u op 27 april
a.s. te mogen verwelkomen.

SOCIAL
Na afloop van het symposium omstreeks
17.00 uur is er voor alle deelnemers aan de
dag een social. Vanaf 18.00 uur kunt u gebruik maken van een uitstekende rijstmaaltijd.

VERKIEZING BESTUURSLEDEN
In 2011 zou de voorzitter kol G.J. Kanis
moeten worden herkozen, maar hij gaat ook
in dat jaar met functioneel leeftijdontslag.
Het bestuur acht het wenselijk dat de voorzitter actief dienend is. De vicevoorzitter kol
b.d. J.L. Willems heeft de wens te kennen
gegeven tussentijds af te willen treden.
Het bestuur heeft kol F.F.M. Peersman bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor
de functie van voorzitter. De kol G.J. Kanis
is bereid gedurende een nieuwe bestuursperiode de functie van vicevoorzitter te vervullen.
Maj M.J.P. Wolfs heeft te kennen gegeven
te willen stoppen met de taken van penningmeester VOV. Hij treedt af als penningmeester maar blijft (voorlopig) aan als
bestuurslid. Het bestuur heeft maj
P.L.A. Kerkhoffs bereid gevonden de func-
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