
 
 
 
 
 
 
Tiel  :  21 januari 2021 
Betreft :  Uitnodiging Herziene Statuten-bespreking 
 
Geachte NCBD-leden,  
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de bespreking van de herziene Statuten van de NCBD. 
De bijeenkomst is zaterdag 20 februari 2021 tijdens de Zoom-ontmoeting. 
 
De fysieke bijeenkomst kan vanwege de pandemie COIVID-19 en alle maatregelen in 
ons land niet plaatsvinden. De bespreking moet hoe dan ook doorgaan, daarom nu in 
andere vorm: een digitale vergadering via Zoom.  
 
De vergadering zal in de ochtend plaatsvinden en duurt ongeveer 3 uur, met tussenin 
een pauze van een kwartier. Als het nog niet klaar is gaan we ‘s middags verder.  
 
Om te kunnen vergaderen met Zoom hebt u software nodig. Zoom is een handige en 
gebruiksvriendelijke manier van videobellen, waarmee u eenvoudig op afstand met 
anderen overlegt of communiceert.  
 
Het programma Zoom kunt u downloaden op uw computer/laptop via de link: 
https://www.gratissoftware.nu/downloaden/zoom.php 
 
De aangemelde mensen krijgen een dag van te voren een mail van de NCBD met een 
link naar de online Zoomvergadering. Inloggen gebeurt via de link in het emailbericht.  
 
De Statuten worden uiterlijk in de tweede week van de maand februari a.s. per post 
gestuurd.  
 
Opgeven voor de vergadering kan tot uiterlijk 6 februari a.s.  
 
 
Dagindeling 20 februari: 
09.45 uur: Opening van het inloggen 
10.00 – 10.10 uur: Korte meditatie 
10.10 – 12.30 uur: Statuten bespreken 
12.30 – 13.30 uur: Pauze 
13.30 – 15.00 uur: Statuten afronden (als het ‘s morgens nog niet af is) 
15.00 uur: Einde 
 
 
Vul het opgavestrookje hieronder helemaal in en stuur dit naar het secretariaat:  
Email info@ncbd.nl of per post: NCBD, Gallencamp 21, 4003 GT Tiel. 
 
Het bestuur hoopt op een geslaagde dag.  

https://www.gratissoftware.nu/downloaden/zoom.php
mailto:info@ncbd.nl


Graag tot ziens op 20 februari! 
 
Met vriendelijk groet, namens het bestuur 
 
 
 
 
Joan Vlaanderen – van der Veer 
Secretaris NCBD 
 
============================Opgavestrookje======================== 
 
Mailen naar info@ncbd.nl vóór 6 februari 2021 of opsturen naar NCBD, 
Gallencamp 21, 4003 GT Tiel 
 
Naam:___________________________________________________    
 
Adres:___________________________________________________ 
 
           ___________________________________________________  
 
Emailadres: ________________________________  
 

mailto:info@ncbd.nl

