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secretaris@sbbmaasenpeel.nl

Van: secretaris@sbbmaasenpeel.nl
Verzonden: maandag 16 augustus 2021 21:55
Aan: 'secretaris@sbbmaasenpeel.nl'
Onderwerp: uitnodiging jaarvergadering SBB Maas en Peel 30-08-2021
Bijlagen: financieel jaarverslag 2020-2021_begroting 2021-2022.pdf; Agenda jaarvergadering 2021 SBB Maas en 

Peel.pdf; Jaarverslag seizoen 2020-2021.pdf

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Uitnodiging: 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor: 
 
De Algemene jaarvergadering 2021 van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel: 
op 
Maandag 30 augustus 2021  
in 
Gemeenschapshuis De Sprunk te Koningslust 
Aanvang 14:00 uur 
Zaal open om 13:30 uur 
 
Aanmeldregistratie verplicht (zie hierna) 
 
Bijlagen: 

1. Agenda 
2. Jaarverslag secretaris 2020-2021 
3. Financieel jaarverslag 2020-2021 en Begroting 2021-2022 

 
Vacatures bestuur 
Het bestuur zoekt met spoed twee nieuwe bestuursleden. 
Het liefst uit de plaatsen die nu nog niet zijn vertegenwoordigd in het bestuur. 
Voor meer informatie over de inhoud van de functies kunt u vooraf contact opnemen met de voorzitter of secretaris van onze 
Biljartbond. 
Hopelijk kunnen wij dit jaar echt kiezen! 
 
Vertegenwoordiging leden: 
In verband met de coronamaatregelen en de daarmee verband houdende regels voor binnenaccommodaties (gemeenschaps- 
en dorpshuizen) in de Gemeente Peel en Maas kunnen niet alle leden deelnemen aan de vergadering.  
 

1. Namens elk team dient 1 persoon deel te nemen aan de ledenvergadering. 
2. De teamleider dient uiterlijk 25 augustus het lid, dat namens het team deelneemt aan de vergadering, door te geven 

aan de secretaris van de SBB Maas en Peel. 
3. Bij de aanmelding het lidnummer, naam en de teamnaam doorgeven. 
4. Aanmelding richten aan secretaris@sbbmaasenpeel.nl 
 

 
Ontvangst in De Sprunk op 30 augustus 2021. 
Aan de hand van de ingeschreven deelnemers is er een presentielijst opgesteld. 
Bij binnenkomst dient het ingeschreven lid eerst de presentielijst te tekenen. 
 
Vertrouwende op een vruchtbare algemene jaarvergadering 
 
Namens het bestuur van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel. 
 
 
SBB Maas en Peel 
Secretaris 
W.P.M. (Wiel) Henderikx 
Brouwersweg 17 
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5981 NG Panningen 
T: 077-307 1119 M: 06-2005 1801 

E: secretaris@sbbmaasenpeel.nl 
E: whenderikx@gmail.com 
 
N.B.:  
Dit e-mailbericht is in het kader van de privacy in BCC naar alle teamleiders gestuurd 
Zijn er nog vragen, of ben ik iets vergeten in dit bericht dan graag even contact. 
 
 

 
 


