BV info: ALV Nieuwsbrief –
Save the date!

In het voortraject richting het samengaan van de NVP en BV tot een nieuwe vereniging
binnen proefdierkundig Nederland wordt achter de schermen hard gewerkt om in november, tijdens de Biotechnische Dagen, de nieuwe vereniging aan jullie te presenteren. Op 8
februari zijn er rondetafelgesprekken geweest met de kwartiermakers over de invulling /
verwachtingen van de nieuwe vereniging. Op basis van jullie input zijn er wijzigingen in de
statuten opgenomen.
Voor de doorstart van de BV onder een nieuwe naam en met nieuwe statuten is het noodzakelijk dit vast te leggen en de leden de kans op inspraak te geven tijdens een Algemene
Ledenvergadering. De statutaire wijzigingen zullen via een nieuwsbrief in september met alle
leden worden gedeeld.
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Deze Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdagmiddag 4 oktober vanaf
14.30 uur in de Salon van Dierenpark Amersfoort. Voorafgaand zullen een aantal commissies
op locatie vergaderen, waarna de ALV zal beginnen. Aansluitend op de ALV volgt een borrel.
We nodigen alle leden alvast uit om deze middag (dierendag!) te reserveren in de agenda. Je
deelname aan de ALV geeft je tevens gratis toegang tot het dierenpark (excl. parkeerkosten).
Je kunt je opgeven voor een rondleiding achter de schermen (beperkt plaatsen beschikbaar!)
voorafgaand aan de ALV. Voor mensen die deelnemen aan een van de commissievergaderingen zal er aan het eind van de ochtend een rondleiding verzorgd worden (lunch niet inbegrepen).
Je kunt je vanaf nu inschrijven tot uiterlijk 15 september. Stuur hiervoor een mail naar
info@biotechnischevereniging.nl, met als titel ‘Aanmelding ALV + lidnummer’. Je ontvangt
uiterlijk 27 september een bevestiging van je inschrijving en informatie over eventuele deelname aan een rondleiding achter de schermen. Er is geen maximum aantal deelnemers voor
deelname aan de ALV. We hopen op een grote opkomst!
Het BV bestuur
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