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Oost West en Middelbeers, 2 december 2021 

Betreft: Najaarsvergadering Bestwil, 

  

Geachte Bestwil-leden,  
  
In de statuten art. 12 lid 3 staat vermeld dat de Najaars(algemene leden-)vergadering 

in de maand november plaats dient te vinden, waarbij tevens cf. art. 12 lid 6 de 

vergaderingen bij voorkeur op een vrijdagavond of zaterdag gehouden dienen te 

worden. De Coronawet geeft verengingen echter thans de mogelijkheid om buiten 

de in de statuten genoemde vergaderdata te vergaderen, waarbij de besluiten 

rechtsgeldig zijn. 
 

Na de persconferentie van dinsdagavond 14 december jongstleden kunnen we u 

gelukkig vertellen dat we in De Stapperij (Spoordonk) de mogelijkheid hebben 

gevonden om toch nog dit jaar een ‘live’ vergadering te kunnen houden, rekening 

houdend met de geldende Coronaregels (zoals 1,5 meter onderlinge afstand). We 

kunnen het echter niet op de vrijdag of de zaterdag organiseren, omdat deze dagen 

vallen op de kerstdagen en/of oud-nieuwjaarsdag. 

 

Hierbij nodigt het bestuur van Vereniging Bestwil u dan ook van harte uit voor haar 

jaarlijkse Najaarsvergadering die gehouden zal worden op 

donderdag 30 december 2021 a.s. 

Adres:  De Stapperij, Spoordonkseweg 80, Oirschot 

Inloop :  14:30 UUR 

Duur:   15:00 – 17:00 UUR 

 

De relevante bijlagen evenals de agenda worden u komende week toegestuurd. 
 

Vanwege de Coronaregels vragen we u zich vooraf aan te melden met bijgevoegd 

aanmeldingsformulier. Bij aankomst in De Stapperij vragen we u uw QR-code te tonen 

en uw legitimatiebewijs. Mocht u niet gevaccineerd zijn, dan dient u een negatief 

(uitgeprint) testbewijs te overleggen, niet ouder dan 24 uur en uw legitimatiebewijs. 

Tot slot: we verzoeken u zoveel mogelijk met één persoon per huishouden te komen.  

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur Vereniging Bestwil, 

 
Peter J. Derksen, 
voorzitter 
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AANMELDING voor NAJAARSVERGADERING  
Vereniging Bestwil 

d.d. donderdag 30 december 2021 

inloop 14:30 uur 

duur: 15:00 - 17:00 uur 
 

 

Ik wil graag aanwezig zijn bij de Najaarsvergadering van Vereniging Bestwil. 

 

Mijn naam is: 

 

Mijn adres is: 

 

Mijn email-adres: 

 

Mijn telefoonnummer is:  

 

 

ATTENTIE:  *  Dit formulier afleveren bij:  brievenbus 330 (naast de receptie)  

            * Of sturen naar: Ver. Bestwil - De Stille Wille 330 - 5091 WJ – Oirschot 

* OF scannen en mailen naar: verenigingbestwil@gmail.com  
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