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Geacht lid van Velsen Lokaal,
Vorige maand informeerden wij u over de uitgestelde ALV en ons plan de jaarstukken
nog in juni te presenteren. Daarbij was de verwachting dat de overdracht van het
penningmeesterschap eind mei zou plaatsvinden. Helaas,vanwege de corona-perikelen
en een onverwachte medische ingreep bij Sylvia, heeft de overdracht nog niet
plaatsgevonden. Die staat nu gepland voor dinsdag 30 juni a.s.
Het is dus niet mogelijk u de jaarstukken nu aan te bieden. En met de vakantieperiode
aanstaande, hebben we besloten om de jaarstukken dan toch maar te presenteren op
de aanstaande ALV. Want, ja, we hebben een datum gepland voor de ALV! Uitgaande
van de huidige situatie en de verwachtingen hebben we ALV gepland kort na de
vakantieperiode, namelijk dinsdag, 8 september 2020. Uiteraard in het u en ons
bekende Oma’s kamer in Driehuis.
Verder hebben we, om de onderlinge band tussen de leden, de fractie en het bestuur
te verstevigen een digitale ontmoetingsavond gepland opkomende dinsdag 30 juni
a.s.. De avond is informeel en zal via een digitaal platform verlopen. We starten om
half acht ‘s avonds en de sessie duurt maximaal anderhalf uur. Bent u er ook bij?
Meldt u dan aan op leden@velsenlokaal.nl onder vermelding van Ontmoetingsavond.
Tenslotte melden we u dat we in oktober de workshop “Raadslid van Velsen Lokaal”
willen organiseren. Deze workshop gaat in op de politieke processen binnen de
gemeente en de rol die een raadslid van Velsen Lokaal daarin speelt. Deze avond zal op
een maandag- of woensdagavond worden gehouden. Nader info volgt.
We hopen dat u en uw dierbaren allemaal in goede gezondheid zijn en blijven en dat
we elkaar snel weer kunnen ontmoeten in Oma’s kamer.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Gerrit Ausma
Secretaris Velsen Lokaal
leden@velsenlokaal.nl
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