
 

Uitnodiging Ledenvergadering en “Vriendenbijeenkomst” 2020 

Zaterdag 4 april 2020 in Het Oude Tolhuys 

Weg naar Rhijnauwen 13-15  

3584 AD Utrecht 

 

Zoals tijdens de ledenvergadering van 2019 al is medegedeeld zal de ledenvergadering dit jaar in het 

voorjaar worden gehouden en de reünie in het najaar. Reden hiervoor is dat het niet goed is dat de 

verantwoording over het voorgaande jaar, dus 2019, pas in de 2e helft van 2020 gebeurt.  Dit keer 

hebben wij de vergadering centraal in het land bij Het Oude Tolhuys in Utrecht. Hier is ruim 

voldoende gelegenheid om te parkeren en met openbaar vervoer goed te bereiken. Zoals gebruikelijk 

starten wij met de vergadering, waarna de lunch volgt. Het middagprogramma zal informeel zijn. 

Nadere informatie over dat programma volgt via de nieuwsbrief.  

 

Het programma voor deze dag is als volgt: 

10.00 – 11.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers.  

11.00 – 12.00 uur Algemene Ledenvergadering 

12.00 – 12.30 uur Aperitief 

12.30 – 13.30 uur Lunch en Vriendenbijeenkomst. 

13.30 – 15.30 uur Middagprogramma. 

16.00 uur. 

 

De kosten voor deze reünie zijn € 35,- p.p.  

Daarvoor krijg je bij binnenkomst iets lekkers en onbeperkt koffie en thee tot aan de lunch, een luxe 

lunch en 3 consumptiebonnen per persoon. 

 

Bonus voor deelname aan ledenvergadering. 

In goed overleg met de organisatie van de Ter Specke Bokaal krijgen alle deelnemers aan deze 

ledenvergadering een uitnodiging voor de VIP tent voor de openingswedstrijd van het Nationaal 

Baancircuit op 16 mei in Lisse. 

 

Je kan je tot uiterlijk 24 maart 2020 opgeven voor deze reünie door middel van betaling op 

rekeningnummer: NL89 RABO 0357 8739 39 t.n.v.: Vrienden van de Atletiek (onder vermelding van: 

‘Algemene Ledenvergadering 2020 en Vriendenbijeenkomst + naam/namen). 

Bij Wim van der Krogt kun je terecht voor nadere informatie en ideeën: 

- Mailadres: wimvanderkrogt@xs4all.nl 

- Telefoonnummer: 071-5891685 / 06-53561350 

Geef het ook aan Wim van der Krogt door als je speciale dieetwensen hebt (vegetarisch) 


