Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend
Aan:

Onderwerp:

De aangesloten verenigingen, Beschermheer,
BCL bestuursleden, Ereleden, Senaat,
SLV, BCF en VKAG bestuur,

Uitnodiging BCL jaarvergadering
LET OP GEWIJZIGDE DATUM: WOENSDAG 21 OKTOBER 2020

In verband met de maatregelen ter bestrijding van Corona-infecties heeft het bestuur de
jaarvergadering 2020 ingrijpend moeten aanpassen! Een geschikte centrale locatie om meer
dan 100 personen ‘corona-proof’ te ontvangen, was niet beschikbaar. Daarom houden wij een
digitale vergadering. Deze vindt plaats op woensdag 21 oktober, te 19.33 uur.
Het bondsbestuur nodigt u hierbij uit tot het digitaal (middels ms. Teams) bijwonen van de
55e BCL jaarvergadering. Per vereniging kunnen 2 afgevaardigden tegelijk inloggen. U kunt
uw afgevaardigden aanmelden op jaarvergadering@bcl-limburg.nl
Na de aanmelding ontvangt u een instructie en een link om op de jaarvergadering in te loggen.
Tot 20 oktober kunt u vragen/opmerkingen eveneens naar dit mailadres sturen.
Tijdens de digitale vergadering bestaat ook de mogelijkheid om via de chat-functie
vragen/opmerkingen te plaatsen en er kan worden gestemd.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en herdenking overleden leden.
Mededelingen van het bondsbestuur.
Vaststellen notulen 54ste jaarvergadering d.d. 9 oktober 2019.
*bijgevoegd
Secretarieel jaarverslag 2019/2020.
*bijgevoegd
Financieel jaarverslag 2019/2020 en begroting 2020/2021.
Verslag kascontrolecommissie en goedkeuring van de vergadering.*bijgevoegd
Benoeming leden kascontrolecommissie.
Mutaties bestuur:
- Aftredend en herkiesbaar:
Chris Aubert
(BB – District Midden).
Cris Hinssen
(BB – District Noord / 2e secretaris)..
- Nieuwe leden en verkiesbaar: Johan Derrez en Pascal Schreuder.
- Niet herkiesbaar:
9. Leden mutaties en voorstellen c.q. toelating nieuwe leden:
Afgemeld:
- KV De Louvermen, Buchten.
Aspirant leden: - CV De Belhamels, Belfeld..
- VV De Sjraveleirs, Maastricht.
- d’r Heksenbergse Vastelaoves Verein, Heerlen.
10. Stuurgroep Corona.
11. BCL Carnavalstreffen 2020/2021/2022.
12. BCL Jeugdprinsentreffen 2021/2022.
13. W.v.t.t.k/rondvraag.
14. Sluiting.
Is uw vereniging verhinderd, wilt U zich tijdig afmelden op jaarvergadering@bcl-limburg.nl?
In afwachting van uw aanmelding, namens het bestuur van de BCL,
Bert Kitzen
vice-voorzitter/secretaris BCL.

Hobbemastraat 17 • 6165 XN Geleen. • +316 342 000 53 • www.bcl-limburg.nl • secretaris@bcl-limburg.nl

