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Uitnodiging extra ledenvergadering VV De Zwerver 

 
 
 
Beste leden van voetbalclub vv De Zwerver, 
 
 
Het bestuur wilt u graag uitnodigen om deel te nemen aan een extra ledenvergadering,  
Op deze ledenvergadering wil het bestuur tekst en uitleg geven over de samenwerking met 
Voetbal Vereniging Alblasserdam en wil daarbij de leden raadplegen inzake deze 
samenwerking. Omdat het een belangrijk onderwerp is voor de toekomst (op korte en lange 
termijn) van onze vereniging nodigen wij u uit om over dit onderwerp met ons in gesprek te 
gaan. 
 
In verband met de nog steeds beperkende coronamaatregelen zal deze ledenvergadering 
digitaal gehouden worden op: 
 

Vrijdag 19 maart 2021 om 20.00 uur 
 
Om aan deze bijeenkomst deel te nemen dient u zich van tevoren aan te melden.  
U kunt zich aanmelden met vermelding van emailadres waarop u wilt deelnemen, tot 
uiterlijk donderdag 18 maart om 20.00 uur aanmelden via:  
 
algemenezaken@vvdezwerver.nl  met onderwerp  
Deelname Extra Ledenvergadering vv De Zwerver 2021. 
 
Na aanmelding zult u voor vrijdag 19 maart 19.00 uur de uitnodigingsmail met link voor 
deelname ontvangen,. De extra ledenvergadering zal eveneens op de website 
www.vvdezwerver.nl gepubliceerd worden. 
 
Tijdens de ledenvergadering is er ruimte voor vragen en discussie.  Om de vergadering 
gestructureerd te laten plaatsvinden zal aan het begin van de vergadering uitgelegd worden 
hoe we dit geordend zullen doen en zullen de online ledenvergadering spelregels worden 
uitgelegd.  
 
Vanuit het bestuur het verzoek om eventuele (nu reeds bekende)  vragen inzake de 
samenwerking aan het bestuur van tevoren te mailen naar: 
 
algemenezaken@vvdezwerver.nl tnv Rene Struijs met onderwerp  
Vragen inzake Extra Ledenvergadering vv De Zwerver 2021 inzake Samenwerking 

http://www.vvdezwerver.nl/
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Het bestuur zal tijdens de vergadering op de door u gestelde vragen ingaan en 
beantwoorden / toelichten of ter discussie inbrengen. 
 
We hopen jullie allemaal te zien digitaal op vrijdag 19 maart 2021. 
 
Het bestuur vv De Zwerver 
 
Arjan van Gemeren 
Pieter van Drongelen 
Bram Geerling 
Jeroen Korteweg  
René M. Struijs 
 


