
Uitnodiging:  
Algemene Leden Vergadering zaterdag 11 maart in Ede 
 
Geachte NCBD-leden,  
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de NCBD. 
Op zaterdag 11 maart 2023 in de Kapel van de Gelderhorst, Willy Brandtlaan 98, 
6716 RM Ede. 
  
De zaal is om 10.00 uur open.  
De vergadering begint om 10.30 uur en is om 13.00 uur afgelopen. 
Alle aanwezige bondsleden hebben stemrecht. 
 
Na de vergadering is er een gratis broodjeslunch, verzorgd door afdeling Ede.  
Iedereen die zich voor de ochtendvergadering heeft opgeven kan blijven lunchen. 
 
’s Middags organiseert afdeling Ede een spel. 
Einde (met prijsuitreiking) rond 16.30 uur.  
 
Opgeven voor de vergadering en de lunch kan tot uiterlijk maandag 20 februari.  
Vul het opgavestrookje hieronder helemaal in en stuur dit naar het secretariaat:  
Email info@ncbd.nl of per post: NCBD, Willem Keystraat 13, 6717 MX Ede. 
 
Het bestuur hoopt op een geslaagde dag.  
Graag tot ziens op 11 maart! 
 
 
Met vriendelijk groet, namens het bestuur, 
Marja Bouma, secretaris NCBD 
 
********************************************************************************************* 
 
 
Reiskosten 
De reiskosten van de ALV worden boven de 10 euro vergoed door de NCBD. 
Iedereen betaalt de eerste €10,00 zelf.  
 
 
Openbaar vervoer:                                                                                                         
Boven de 10 euro krijgt men de kosten van openbaar vervoer terug. 
 
 
Auto:                                                                                                                                 
Boven de 10 euro krijgt de chauffeur de kosten terug:    
Met 1 persoon in auto    : 22 cent per kilometer 
Met 2 personen              : 23 cent per kilometer 
Met 3 personen              : 24 cent per kilometer 
Met 4 personen              : 25 cent per kilometer 
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 



1. De reiskosten zijn lager dan 10 euro per persoon.  
Geen vergoeding van NCBD aan chauffeur. 
Reiskosten = aantal gereden kilometers  x  kilometervergoeding aantal inzittenden.  
De reiskosten worden dan gelijk verdeeld over iedereen in de auto.  
Wie meerijdt betaalt dit bedrag aan de chauffeur. 
  
 
2. De reiskosten zijn hoger dan 10 euro per persoon.  
Wel vergoeding van NCBD aan chauffeur. 
Reiskosten = aantal gereden kilometers  x  kilometervergoeding aantal inzittenden.  
Wie meerijdt betaalt 10 euro aan de chauffeur. 
NCBD betaalt aan chauffeur de reiskosten -  bijdrage 10 euro van alle inzittenden. 
 
 
 
============================Opgavestrookje======================== 
Mailen naar info@ncbd.nl  
Of opsturen naar: secretariaat NCBD, Willem Keystraat 13, 6717 MX Ede 
 
Ik / Wij kom(en) op 11 maart met ….. personen naar de ALV in Ede 
 
Naam:___________________________________________________    
 
Adres:___________________________________________________ 
 
Emailadres indien beschikbaar: ________________________________  
 
 
Ik / Wij willen de vergaderstukken   (aankruisen wat van toepassing is) 
      0        op papier ontvangen 
        0       via de mail ontvangen    

 
Ik / Wij kom(en)        (aankruisen wat van toepassing is) 

0 de ochtend 10.00 uur – 13.00 (zonder lunch) 
0 de hele dag (met lunch) 

 
Dieetwensen lunch: _________________________________________ 
 
================================================================ 
 
 
 
 
 
                                                               


