Stad Oostende nodigt ons allen uit op :
Zondag 11 november 2018 : Herdenking Wapenstilstand WO I.
Programma: 09.45 Hr. Verzameling aan de St.Petrus en Pauluskerk
10.00 Hr. Eucharistie viering.
11.00 Hr. Groet aan de Geallieerde vaandels
11.15 Hr. Optocht naar het stedelijk monument.
11.20 Hr. Optocht naar het stadhuis.
11.45 Hr. Ontvangst op het stadhuis – toespraak – receptie.
Clublokaal is open vanaf 09.00 hr.
Donderdag 15 november 2018: Koningsdag
Programma : 10.15 Hr. Verzameling aan het Atheneum -Rogierlaan
10.30 Hr. Bloemenhulde aan het monument Z.M. Koning Leopold I
10.40 Hr. Optocht naar St. Petrus en Pauluskerk
11.00 Hr. Te Deum.
Clublokaal open vanaf 09.30 hr.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info : Deze info wordt nu reeds meegegeven gezien de volgende editie van ons
clubblad nr. 3/2018 pas op het einde van december 2018 zal verschijnen.

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering ANPCV
Oostende.
Jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats in het clublokaal te Oostende,
Dr. L. Colenstraat op zondag 9 december 2018.
De effectieve leden kunnen indien ze dit wensen een punt van algemeen belang op
de agenda laten plaatsen. Uiterlijk vóór 16 november 2018 ( 1 kalendermaand )
dienen deze punten schriftelijk bezorgd te worden aan de Secretaris Jan Bostyn.
Tevens zijn de bestuursfuncties ( VZ-SEC-PM) jaarlijks herkiesbaar. Kandidaten
kunnen hun kandidatuur, schriftelijk vóór 16/11/ 2018 bij de secretaris indienen.
Sympathisanten en Cadetten zijn uiteraard welkom aan deze vergadering doch
hebben geen inspraak noch stemrecht.
Er is deze dag mogelijkheid tot betaling van het lidgeld 2019 tot Hr. 10.45.
Timing : Hr. 10.00 opening van de lokalen voor de deelnemers aan de A.V.
Hr. 11.00 stipt opening van de Algemene Vergadering.
Agenda : Onthaal en woord Voorzitter / Secretaris.
Jaaroverzicht 2018.
Controle v/d rekenkundige commissarissen.
Financieel 2018 & verslag van de Penningmeester.
Te behandelen toegestuurde punten van algemeen belang.
Visie en toelichting 2019.
Verkiezing / aanstelling bestuursleden 2019.
Hr. 12.30 Endex Algemene Vergadering.
We hopen alle leden op de Algemene Vergadering te mogen begroeten.

