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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen

Uitnodiging en stukken voor de Algemene Vergadering
Bijgaand ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene Vergadering, die op zaterdag 19 september
a.s. digitaal gehouden zal worden.
Daar de grote vergaderzaal in het bondsbureau (met in acht neming van 1,5 meter afstand) te weinig
capaciteit heeft, hebben wij er voor gekozen, om deze vergadering via Skype te laten plaatsvinden.
Graag horen wij uiterlijk 10 september van u of u wel of niet aan deze vergadering wilt deelnemen,
zodat wij u tijdig de inloggegevens kunnen sturen. Na de aanmelding krijgt u de stemformulieren
voor de verkiezingen toegestuurd.

Corona / COVID-19
Nu per 1 juli j.l. een verdere verruiming van de regels is doorgevoerd, zie je hier en daar het
verenigingsleven weer voorzichtig op gang komen. Houdt u echter bij alle plannen rekening met de
actuele regels. Deze zijn te vinden op de volgende website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Bondsbureau en Bondsbibliotheek
De medewerkers van het Bondsbureau en de Bondsbibliotheek gaan er een paar weekjes tussenuit
om zich op te laden voor een nieuw seizoen.
Het Bondsbureau is gesloten van vrijdag 24 juli t/m zondag 16 augustus. Vanaf maandag 17 augustus
zijn wij u weer graag van dienst. Bezoeken van het bondsbureau is uitsluitend mogelijk na
voorafgaande afspraak (tel. 030 3075469, e-mail info@knbf.nl).
De Bondsbibliotheek is dezelfde periode gesloten. Vanaf woensdag 19 augustus bent u, eveneens na
voorafgaande afspraak, weer van harte welkom.
In het Bondsbureau kunt u ook weer terecht voor vergaderingen en bijeenkomsten. Uiteraard dient
strikt de hand te worden gehouden aan de regels en richtlijnen van de overheid en het RIVM die op
dat moment gelden.
Gelet op de 1,5 meter afstand regel betekent dit, dat de bestuurskamer geschikt is voor maximaal 6
personen en de grote zaal voor maximaal 15 personen.
Het bestuur wenst u allen een fijne zomer toe en we hopen dat een ieder in goede gezondheid weer
uitkijkt naar het nieuwe postzegelseizoen.
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