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Afdeling: Arnhem-Nijmegen

Secretariaat: Rob Smits Telefoon: 06 - 30187207

website: www.atcnl.nl E-mail: secretaris@atc-arnhem-nijmegen.nl

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2015

Arnhem, 1 mei 2015
Geachte afdelingsbestuursleden,

De afdeling Arnhem-Nijmegen nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2015.

Datum: Zaterdag 30 mei 2015
Locatie: Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem

Tijdschema:
− Van 09.00 – 09.30 uur Ontvangst bij Hoofdingang
− Van 09.30 – 10.00 uur Koffie met gebak in Paard van Marken
− Van 09.50 – 11.30 uur Partnerprogramma o.l.v. gids door het Openluchtmuseum
− Om 10.00 uur Aanvang Vergadering in Kasteelboerderij
− Om c.a. 11.00 uur Pauze met koffie/thee
− Uiterlijk 12.30 uur Einde vergadering en verzamelen voor vertrek naar Bierbrouwerij
− Van 12.30 - 13.30 uur Borrel in Bierbrouwerij, rit per tram van en naar Paard van Marken
− Om 13.30 uur Terugkeer per tram naar en Lunch in Paard van Marken
− Om c.a. 14.45 uur Einde programma en gelegenheid tot bezoek van het museum

NB: Aanvangstijden zijn redelijk vast gepland i.v.m. de organisatie in het museum

De agenda en verdere stukken voor deze vergadering wordt u door de Algemeen secretaris toegezonden.

Opgave voor 16 mei a.s. bij het secretariaat van de afdeling Arnhem-Nijmegen, e-mailadres
secretaris@atc-arnhem-nijmegen.nl o.v.v. de betreffende ATC-afdeling, het aantal deelnemers en de
namen van de deelnemers. Hierbij graag ook eventuele dieetwensen van deelnemers doorgeven.

De kosten voor deze vergadering incl. lunch en entree museum zijn € 40,00 p.p., ook voor evt. partners.

Het bedrag per afdeling, na uw opgave aan ons secretariaat, graag z.s.m. overmaken op IBAN nummer:
NL57 INGB 0000 875389 t.n.v. Penningmeester ATC Arnhem-Nijmegen o.v.v. ALV 2015.

Indien er deelnemers zijn die een Museum Jaarkaart bezitten of een Vriendenkaart van het Openlucht
Museum, dan willen wij die verzoeken deze mee te nemen. De kaart wordt bij binnenkomst gescand en
levert voor de ATC een korting op de factuur op.
Per afdeling ontvangt u, naast vergoeding van de gereden kms voor één auto, bij binnenkomst van het
Museum ook één parkeerkaart gratis.

Met een vriendelijke groet,
Het bestuur van ATC Arnhem-Nijmegen
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