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BBQ en Algemene Leden Vergadering BOR – donderdag 14 juli 2022  
bij Trefpunt Rotta 

 
Beste leden, 
 
Hierbij willen wij u herinneren aan de Algemene Leden Vergadering van de BOR. 
Voorafgaande aan deze vergadering wordt er een BBQ georganiseerd. Zowel de 
Algemene Leden Vergadering alsook de BBQ vinden plaats bij Trefpunt Rotta aan de 
Hoeksekade 164. 
 
BBQ: 

• Vanaf 17.00 uur inloop leden en borrelen; 
• Van 18.00 uur tot 19.45 uur BBQ; 
• Bij de BBQ hebben we diverse soorten vlees, salades en stokbrood (inclusief 1 

consumptie).  
Met vegetarische en andere wensen kan rekening gehouden worden. Vermeld 
dat bij de aanmelding! 
Kosten: EUR 15,- per persoon, bij voorkeur met PIN, ter plekke te betalen. 
Koffie en thee zijn voor rekening van de BOR. 
Alle overige drankjes, zoals bier, wijn en frisdrank kunnen afgerekend worden 
aan de bar. 

 
Agenda ALV: 
20.00 uur: Welkom en opening; 

• Kees Huurman van de historische vereniging vertelt over de leefomgeving hoe 
die vroeger was; 

• Hans Wijker geeft een impressie van het Rottemeren gebied aan de hand van 
foto’s;  

• Henk Starink van Rotta vertelt ons op welke wijze de omgeving bij de eigen 
woning verbeterd kan worden; 

• Michiel Muis, Wethouder van Lansingerland met de portefeuille “Kwaliteit van de 
leefomgeving en het recreatieschap Rottemeren”, is uitgenodigd om kennis met 
ons te maken. 
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Officiële deel van de Algemene Leden Vergadering: 
 

• Jaarverslag, inclusief financiële paragraaf; 
• Verslag kascommissie: bestuur van de BOR décharge verlenen; 
• Statutenwijziging: toelichting op de wijzigingen. Stemming voorstel 

statutenwijziging (zijn terug te vinden op de website); 
• Bestuur: vacatures van voorzitter en algemeen bestuurslid; 
• Rondvraag; 
• Sluiting. 

 
Na afloop is de bar nog open en is er gelegenheid om na te praten! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voor deelname aan de BBQ, kunt u zich tot 10 juli 2022 melden via: 
 
i.neeleman@hotmail.com 
 
Geef bij de aanmelding het volgende door: 

• Naam; 
• Adres; 
• Aantal personen; 
• Dieetwensen. 

 


