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                                                                                                                                            februari 2017 
 
Het bestuur nodigt de leden uit voor een 
 
Lezingenochtend en Algemene Ledenvergadering op 11 maart 2017 (ivm lunch graag aanmelden!) 
 
Plaats: het Bijenhuis (ingang links) 
   Grintweg 273, 6704 AP Wageningen.  
Bij ruimtegebrek bij het Bijenhuis kunt u waarschijnlijk ook parkeren bij het Tuincentrum De Oude Tol, 
overzijde van weg, 100 m richting Bennekom, op het meest noordelijke deel van die parkeerplaats. 
 
Programma 
Ochtend: 
09.30 uur ontvangst met koffie 
10.00 uur aanvang van het ochtendprogramma:  
 

Spreker: dr. F.-K. Tiesler uit Elsfleth (D.), die aan de hand van twee powerpointpresentaties spreekt 
over een groot aantal belangrijke praktische kanten aan KI, respectievelijk bevruchtingsstations. 
Nederlandse versie op papier beschikbaar.  
Ook geïnteresseerde niet-leden kunnen na opgave het ochtendprogramma bijwonen tegen een 
vergoeding van € 10, incl lunch € 15. 

 
12.30 u De lunch staat klaar, voor VCI-leden gratis. 
 
Middag: 
13.30 - 14.30 u Jaarlijkse Algemene ledenvergadering 
 
Concept-agenda 
1 Opening 
2 Mededelingen 
3 Vaststellen agenda 
4 Verslag alg. ledenvergadering 5 maart 2016 (volgt) 
5 Jaarverslag secretaris (volgt) 
6 Jaarcijfers penningmeester (ter tafel) 
7 Verslag kascommissie (ter vergadering) 
8 Verkiezing kascommissie  
9 Suggesties voor komend jaar (volgt)  
10 Jaarplan 2017 (volgt) 
11 Begroting 2017 (ter tafel) 
12 Verkiezing bestuur (zie toelichting) 
13 Rondvraag 
14 Sluiting vergadering ca 14.30 uur 

 
Thee 
14.45 u Leo van der Heijden en Thomas Freitag aan het woord over hun werken met Carnica’s. 
15.30 u Napraten met een hapje en een drankje. 
 
 



      
 

Toelichting ALV 
 
Ad 12 Verkiezing bestuur: 

Samenstelling bestuur: 

Niet aftredend: Ad van Houten (2012), Jos Römgens (2013), Tineke Brascamp (2016), 

Thomas Freitag (2016) 

 Aftredend en niet verkiesbaar: René vd Molen (2015), Peter Keulers (2016) (tussentijds 

afgetreden) 

Volgens de statuten dient het bestuur te bestaan uit een oneven aantal, met een maximum aantal van 

9 en een minimum van 3. De oproep in de Nieuwsbrief van dec. 2016 heeft jammer genoeg niet tot de 

aanmelding van kandidaten geleid. Ook het bestuur heeft geen nieuwe kandidaten getroffen die 

voorgedragen kunnen/willen worden voor benoeming in het bestuur. Vandaar dat er vacatures zijn. We 

doen daarom een dringend oproep aan de leden om zich als bestuurslid kandidaat te stellen (kan tot 

een half uur voor de vergadering bij de secretaris). 

 

 


