UITNODIGING

Tholen, 19-05-2017
Geachte leden/begunstigers,
Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering op D.V. maandag 29 mei
2017 om 20.00 uur op “CBS Het Kompas”, Steintjeskreek 2 te Anna Jacobapolder.
De Raad van Toezicht zal verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, waarover u kunt
lezen in het Jaarverslag 2016.
Agenda
1. Opening (20:00u)
2. Vaststellen van de agenda
3. Verslag ledenvergadering 2016 (het verslag van de ALV 2016 staat op de website)
4. Mededelingen
5. Jaarverslag 2016 (een korte samenvatting van het jaarverslag van de vereniging treft u als
bijlage aan; het complete jaarverslag staat op de website)
6. Het financieel verslag 2016 (de complete jaarrekening staat op de website)
7. Rondvraag
8. Sluiting (21:00u)
Tevens treft u op de achterkant een brief aan m.b.t. het overmaken van uw contributie/ bijdrage
over 2016. Wij verzoeken u het minimumbedrag van € 7,50 binnen 4 weken aan ons te voldoen.
Wij hopen velen van u op maandag 29 mei a.s. te kunnen begroeten.
Namens de Raad van Toezicht,
Met vriendelijke groet,

Henri Veldhuis
Secretaris Raad van Toezicht
Bijlagen:
• Korte samenvatting jaarverslag 2016
• Brief m.b.t. de contributie (z.o.z.)
C.N.S. “De Regenboog”
Molenvlietsedijk 3
4691 HS Tholen
(0166) 60 33 10

S.m.d.B. “De Ark”
Burg. Versluijsstraat 14
4698 AS Oud-Vossemeer
(0166) 67 25 08

C.B.S. “Het Kompas”
Steintjeskreek 2
4675 RZ Anna-Jacobapolder
(0167) 57 31 73

S.m.d.B. “Jenaplan”
Schoolstraat 6
4693 BG Poortvliet
(0166) 61 27 68

Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Tholen e.o.
Postbus 29, 4690 AA Tholen
Molenvlietsedijk 3, Tholen
0166-603310
bestuur@vpcotholen.nl

Tholen, 19 mei 2017

Geacht medelid van Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Tholen e.o.,
In deze brief vraag ik uw aandacht voor twee zaken: de jaarlijkse contributie en een aanvulling van uw
adresgegevens met een emailadres.
We vragen u jaarlijks om een bijdrage voor de vereniging. Het stelt ons in staat om kinderen onderwijs te geven
dat een meerwaarde biedt bovenop het aanleren van basisvaardigheden. Wij zijn er van overtuigd dat we als
christen in deze samenleving een rol kunnen hebben en we willen dat graag al van jongs af aan meegeven aan
onze kinderen. Van velen van u mochten we daartoe in voorgaande jaren een contributie ontvangen, daarvoor
danken we u hartelijk!
Als bestuur willen we dit werk graag voortzetten. Uit ervaring weten we dat u als lid gemotiveerd bent uw
steentje daaraan bij te dragen. Soms heel praktisch, hopelijk vaak ook in gebed. In ieder geval via de contributie
ook financieel.
Wilt u a.u.b. uw contributie overmaken op bankrekening NL40RABO0362601437 t.n.v. VPCO Tholen e.o. o.v.v.
‘contributie 2017’. De contributie bedraagt € 7,50 per lid van de vereniging en ze wordt goed besteed!
We willen graag de correspondentie bestemd voor de leden van de VPCO Tholen zo veel als mogelijk per mail
verzorgen. Mocht u op dit moment geen kind(eren) op één van onze scholen hebben en heeft u uw mailadres nog
niet eerder doorgegeven, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om (indien mogelijk) uw mailadres te mailen naar
bovenstaand mailadres? Van de leden met schoolgaande kinderen beschikken we al over de mailadressen.
Alvast onze hartelijke dank en graag tot ziens op de ledenvergadering,

Met vriendelijke groet,

Maarten van der Kooij
College van Bestuur

