VERENIGING NEDWORC - ALV Ledenvergadering 2022
dinsdag 21 juni 2022 in de Kargadoor, Utrecht & online via Zoom

19:00 | AGENDA ALV
1. Opening, welkom en vaststelling agenda
- voorstelrondje nieuwe leden
2. Verslag ALV juni 2021
3. Jaarverslag 2021-2022, met jaarplan 2022-2023
4. Financieel verslag 2021-2022, met begroting 2022-2023
- Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe kascie
5. Decharge bestuur
6. Bestuur: voordracht Thea Bongertman als nieuw bestuurslid
7. Rondvraag en sluiting
Jaarverslag en andere documenten bij de ALV
De documenten bij de ALV zijn vooraf te downloaden via de ledensite (login) onder actueel. Het
Jaarverslag 2021-2022 is ook via de publieke website beschikbaar.
Stemmachtiging
Wie niet kan deelnemen aan de ALV, kan per email een stemmachtiging geven aan een ander NEDWORClid, met een CC naar het bureau, association@nedworc.org
ALV juni 2022
• Datum: dinsdag 21 juni 2022
• Tijd: 17:30 Inloop met Soep & broodjes | 19:00 ALV | 20:00 Thema | 21:00 Netwerkborrel
• Deelname in Utrecht: de Kargadoor; adres: Oudegracht 36, op loopafstand van Utrecht CS
• Deelname online: login vanaf 18:30 (NL-tijd); login om 14:45 (NL-tijd) voor de middag-workshop
• Aanmelden: association@nedworc.org ovv deelname in de Kargadoor of online, en de programma
onderdelen waaraan je meedoet (workshop, soep & broodjes, avondprogramma)

--ALV 2022 is onderdeel van de Netwerkdag, met als programma:

PROGRAMMA ALV NETWERKDAG
dinsdag 21 juni 2022 in de Kargadoor, Utrecht & online via Zoom
15:00 | Gender workshop: FBB Feministisch Buitenland Beleid, met Saskia Ivens en Jan Reinders
17:30 | Netwerk inloop met Soep & broodjes
19:00 | ALV Ledenvergadering 2022
20:00 | Thema Internationalisering, met uitkomsten ledensurvey
21:00 | Netwerkborrel
• Deelname in Utrecht: de Kargadoor; adres: Oudegracht 36, op loopafstand van Utrecht CS
• Deelname online: meld je aan voor de Zoom-link
- Avond login: vanaf 18:30 uur (NL-tijd) voor ALV en Thema Internationalisering, met discussie en
netwerken in deelgroepen. Zoom facilitator: Simon Koolwijk.
- Middag login: om 14:45 uur (NL-tijd) voor de Gender workshop
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