
 
Postadres: De Stille Wille 330 / 5091 WJ – Oirschot  OF:  brievenbus 330 bij receptie Stille Wille 

www.bestwil.nl verenigingbestwil@gmail.com 

 

Oirschot, 25 januari 2022 

Betreft: uitgestelde Najaarsvergadering Bestwil, 

  

 

Geachte Bestwil-leden,  

  

Zoals we u reeds eerder hebben gemeld, kunnen we bevestigen dat de uitgestelde 

najaarsvergadering-2021 gehouden kan worden op zaterdag 5 februari aanstaande 

 

We nodigen u hiervoor van harte uit. De vergaderlocatie is:  

Adres:  De Stapperij, Spoordonkseweg 80 

INLOOP :  10:00 uur 

START:  10:30 uur 

EIND:   13:00 uur 

   

De agenda en relevante bijlagen zijn hier bijgevoegd.  

 

Omdat er een aantal essentiële agendapunten is, hopen we als bestuur van harte 

op uw aanwezigheid. Graag tot ziens op zaterdag 5 februari aanstaande. 

Aandachtspunt: vanwege de Coronamaatregelen heeft De Stapperij ons gemeld 

dat we moeten aangeven hoeveel gasten we verwachten. Daarom vragen we u 

om per huishouden 1 persoon te laten komen. We hebben om die reden hierbij een 

aanmeldformulier gevoegd met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen of te 

mailen. 

Daarbij vragen we u bij binnenkomst een geldig Coronabewijs (via Coronacheck-

app) te tonen. De Coronapas is geldig bij een vaccinatiebewijs en een herstelbewijs 

of een geprinte negatieve test (niet ouder dan 24 uur).  

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur Vereniging Bestwil. 

 
Peter J. Derksen, 
voorzitter 
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AANMELDING voor uitgestelde NAJAARSVERGADERING  
Vereniging Bestwil 

d.d. zaterdag 5 februari 2022 

inloop 10:00 uur 

duur: 10:30 - 13:00 uur 
 

 

Ik wil graag aanwezig zijn bij de uitgestelde Najaarsvergadering van  

Vereniging Bestwil. 

 

Mijn naam is: 

 

Mijn adres is: 

 

Mijn email-adres: 

 

Mijn telefoonnummer is:  

 

 

ATTENTIE:  *  Dit formulier svp 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  

 

Mocht u toch graag met 2 personen komen uit uw huishouden, geef dat dan svp 

aan op dit formulier. Mocht het aantal aanmeldingen dit toelaten, dat nemen we 

contact met u op. 
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