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Aan de leden,

De jaarlijkse ledenvergadering van de CVZ was gepland op donderdag 11 februari 2021.
Gezien de huidige maatregelen betreffende de Coronacrisis zal deze vergadering geen

doorgang vinden op de manier zoals u van ons gewend bent.
Het bestuur heeft daarom besloten om dezevergadering digitaalte houden naar haar leden
toe, zodat u wel op de hoogte blijft van de notulen / jaarverslag en financiën van het
afgelopen ka lenderjaa r.

Hieronder volgen de punten, die wij aan de leden kenbaar willen maken.

- Notulenjaarvergadering2020:
De notulen staan vanaf l februari op onze website

- Jaarverslag 2020:
Het jaarverslag staat vanaf l februaríop onze website

- Financieel verslag 2O2Oz

Mocht u vragen hebben over het financieel verslag, dan kunt u ons dit kenbaar
maken via de mail. (info@cvzzuidlaren.nl)

- Bestuursverkiezing:
Aan de beurt van aftreden zijn mevr. G. Brunsting en dhr. J. Ties.
Beíde stellen zich herkiesbaar.
Tussentijds treedt af mevr. G. Klok - Hendrik.
Het bestuur heeft mevr. R. Jansen bereid gevonden om haar plaats binnen het
bestuur van de CVZinte nemen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 4februari melden bij het secretariaat.

- Programmering seizoen 2O2l12022
Helaas is het voor het bestuur op dit moment níet mogelijk om een nieuwe planníng
te maken voor het aankomende seizoen. Zodra wij weer iets gaan organiseren
worden de leden daarvan z.s.m. op de hoogte gebracht.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben ten aanzíen van onze digitale ledenvergadering, dan
kunt u dilpelden op ons E-mailadres: info@cvzzuídlaren.nl.

Rest ons nog om mevr. G. Klok- Hendriks te bedankenvoor haar jarenlange ínzet bínnen het
bestuur van de Culturele Vereniging Zuidlaren. Zodra de omstandigheden dit weer toe laten,
zullen wF op gepaste wijze afscheid van haar nemen.

Namens het bestuur:
Aleth lnberg (voorzitter)


