Lierop, 2 oktober 2020
Geacht lid van de dorpscoöperatie Lierop Leeft,
Voor de 2e keer dreigen de maatregelen rond corona onze Algemene Ledenvergadering
parten te spelen. Toch willen wij voldoen aan onze wettelijke verplichting om tijdig de
jaarstukken vast te stellen, maar nog belangrijker vinden wij dat u betrokken blijft bij
hetgeen we samen aan het doen zijn. En dus gaat de jaarvergadering door op dinsdag 6
oktober om 20.00 uur!
Wij kunnen helaas maar 30 personen toe laten in de kerk. Wij nodigen deze personen uit op
volgorde van binnenkomst aanmelding. De overige leden willen wij graag betrekken bij de
vergadering via een beeldverbinding. U krijgt de gelegenheid om u aan te melden voor
aanwezigheid in de kerk, maar het zou fijn zijn als de leden die digitaal een beetje handig zijn
zich aanmelden voor de beeldverbinding.
Tevens kunt u stemmen voor de herverkiezing van 2 bestuursleden.
Wij danken u zeer voor de te nemen moeite en zien de stroken of email graag tegemoet!!
Graag tot ziens op 6 oktober. Wij houden ons aan de regels. U kunt volstrekt veilig aanwezig
zijn!
Het bestuur
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelding:
Wilt u deze strook invullen en bezorgen in de brievenbus van de Vurherd. U kunt uw voorkeur
ook aangeven via de website van Lierop Leeft: info@lieropleeft.nl. Graag uiterlijk 4 oktober!!
O Ik wil graag aanwezig zijn in de kerk
O 1 persoon
O 2 personen
O Ik wil gebruik maken van de beeldverbinding en ontvang graag de link.
Mijn emailadres is:…………………………………………………….
Mijn naam is:…………………………………………………………….. Telefoon (mobiel) ………………………………….
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuursverkiezing:
Toon van de Ven en Willy van den Elzen zijn aftredend en herkiesbaar!
Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld.
Ik ben vóór herverkiezing van:
Toon van de Ven

O ja

O nee

O neutraal

Willy van den Elzen

O ja

O nee

O neutraal

Ook deze strook s.v.p. afknippen en inleveren in de brievenbus van de Vurherd
uiterlijk 4 oktober!

