
 

13 juni 2020 
 

Aan de leden van de Nederlandse Pointerclub 
 
BESTE LEDEN ! 

          

 
EINDELIJK, de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering NPC kan Corona-proof op 28 juni a.s. 
gehouden worden! Dit jaar hebben wij voor een centraal gelegen locatie gekozen, n.l. 
Brasserie De Soester Duinen, Soesterbergsestraatn188, 3768 MD Soest (035-6036010).  
U heeft er al eerder over kunnen lezen in de Pointerklanken van april 2020 op pag.5 . 
 
Wij zullen daar geheel verantwoord conform de dan nog geldende maatregelen ontvangen 
worden in een aangepaste vergaderzaal met terras. Dat wil zeggen, dat er maximaal 30 
personen aanwezig kunnen zijn, die uiteraard allemaal een eigen zitplaats hebben met de 
verplichte 1,5 meter afstand. Voor hen die daar prijs op stellen zullen mondkapjes, 
handspray en plastic handschoentjes beschikbaar zijn. 
 
Het is een belangrijke vergadering: de uitreiking JAARPRIJZEN zal gaan plaatsvinden en we 
staan voor een bestuursverkiezing van minimaal 2 extra bestuursleden. We hopen dat we dit 
tijdens de ALV ook voor elkaar krijgen. Zie ook onze oproep in de Pointerklanken van april j.l. 
en ook verwijzen wij naar een eerdere mail van 20 maart j.l.  
 
Het bestuur van de NPC biedt u na afloop van de vergadering een lunch aan, waaraan ook 
weer veel aandacht besteed wordt en zeer hygiënisch geserveerd zal worden in een eigen 
lunch box met verrassingen.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk zich omgaand aan te melden als u op de ALV aanwezig wilt zijn 
(i.vm. opstelling stoelen in de zaal) met een aparte vermelding of u wel of niet met de gratis 
lunch wilt meedoen. Vermeld dan tegelijkertijd of er met een bepaald dieet rekening 
gehouden dient te worden, bijv. gluten vrij brood etc. 
 
Na afloop willen we dan gezamenlijk gaan wandelen in het Soesterduin, dat bijna in de 
achtertuin van Brasserie De Soester Duinen ligt. 
 
De AGENDA ALV 28 juni 2020 wordt bij deze mail gevoegd. 
 
Wij zien de aanmeldingen voor deelname vergadering en lunch graag spoedig tegemoet. 
Geeft u zich vlug op, dan weet u zeker dat u erbij kunt zijn! 

 
Met vriendelijke groeten, 
BESTUUR NEDERLANDSE POINTERCLUB 
Ilona Joustra, waarnemend voorzitter 
Elly ’t Lam, secretaris 
Theo Kerklaan, penningmeester 
 

                        
 
 

 


