
 
 
Nijkerk, november 2012 
 
 
Uitnodiging algemene ledenvergadering op zaterdag 8 december 2012 van 11:00 –12:30 uur 
 
Beste leden, 
 
Bestuur en commissievoorzitters van de RSI-vereniging nodigen u uit voor een algemene 
ledenvergadering op zaterdag 8 december 2012 van 11:00 -12:30 uur in de Amershof 
Snouckaertlaan 11  3811 MA Amersfoort.  
Vanaf 10:30 uur heten wij u van harte welkom en staat de koffie of thee klaar.  
Na ontvangst van uw aanmelding  ontvangt u een bevestiging met de vergaderstukken en een 
routebeschrijving. De locatie is zowel per auto als openbaar vervoer goed bereikbaar.  
 
Agenda 
1. Opening en mededelingen. 
2. Ingekomen stukken 
3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 2 juni 2012 
4. Samenstelling bestuur 
5. Toelichting op de subsidiestroom 
6. Begroting 2013 
7. Wat verder ter tafel komt 
8. Rondvraag 
9. Sluiting. 
 
Na afloop van de vergadering  wordt u in de gelegenheid gesteld de lunch met ons te gebruiken. 
 
Als gevolg van teruglopende subsidiegelden ziet de RSI-vereniging zich volgend jaar genoodzaakt 
bezuinigingen door te voeren. Zo zouden wij op de verzendkosten van schriftelijke informatie en 
uitnodigingen kunnen bezuinigen door deze per e-mail aan u toe te zenden.  
 
Indien u daarvoor toestemming wilt geven, verzoeken wij u per e-mail op deze uitnodiging te reageren 
naar onderstaand e-mailadres en daarmee toestemming te geven uw e-mailadres voortaan voor 
uitnodigingen en correspondentie van de vereniging te mogen gebruiken. De RSI-vereniging respecteert 
de regels op het gebied van privacy en zal nooit adresgegevens van leden beschikbaar stellen aan 
derden of voor commerciële doeleinden (laten) gebruiken.  
Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, vragen wij u telefonisch te reageren naar onderstaand 
telefoonnummer, indien u de algemene ledenvergadering wilt bijwonen.  
 
Wilt u in uw reactie ook aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch? 
 
Graag tot ziens op 8 december. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 

Willem Hollander, voorzitter 
 
postbus@rsi-vereniging.nl 
033 – 247 10 43 
 
 
Wij vragen u te reageren op deze uitnodiging vóór 1 december 2012.  
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