
 
 
 
Datum: 3 februari 2020 
Betreft: uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Agrarische Natuur Vereniging
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van ANV Raamvallei. 
Deze bijeenkomst vindt plaats 
  
Datum:  woensdag 19 februari aanvang 20.00 uur
Adres:   De Valkhoeve  Valkweg 11, 5451PX Mill
 
 
Programma: 
19.45 uur  Ontvangst met koffie 
20.00 uur Opening door de voorzitter
 

1. Opening  
2. Vaststellen agenda 
3. Actuele bestuurssamenstelling
4. Mededelingen 
5. Verslag ledenvergadering 
6. Financieel verslag en kascommissie 

Diepenbeek 
7. Stand van zaken en actualiteiten 
8. Marko Mouwen, groeningenieur en 

geeft een presentatie 
diverse projecten en actuele ziekten en plagen

9. Pauze 
10. Discussie (ook gelegenheid voor vragen naar aanleiding van de pre

Mouwen) 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Voor meer informatie, de visie etc. zie: 
Indien u niet aanwezig kunt zijn, stellen wij het erg op prijs als u zich afmeldt op 
info@raamvallei.nl onder vermelding van uw naam. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur ANV Raamvallei                                                                              

 

Betreft: uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020 
Agrarische Natuur Vereniging Raamvallei  

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van ANV Raamvallei. 
Deze bijeenkomst vindt plaats op: 

ebruari aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 
Valkweg 11, 5451PX Mill   

Ontvangst met koffie  
Opening door de voorzitter 

 
bestuurssamenstelling 

Verslag ledenvergadering 20 februari 2019 
Financieel verslag en kascommissie 2019 Peter Maassen(aftredend) en 

Stand van zaken en actualiteiten (lopende projecten e.d.) 
, groeningenieur en werkzaam als adviseur bij Boomkwekerij Ebben B.V.,

geeft een presentatie over o.a. het productieproces, productgroepen, het werkgebied, 
diverse projecten en actuele ziekten en plagen.  

Discussie (ook gelegenheid voor vragen naar aanleiding van de presentatie van 

Voor meer informatie, de visie etc. zie: raamvallei.nl.  
Indien u niet aanwezig kunt zijn, stellen wij het erg op prijs als u zich afmeldt op 

onder vermelding van uw naam.   

                                                                               

  ANV Raamvallei 
                                              

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van ANV Raamvallei.  

  

(aftredend) en Frans van 

werkzaam als adviseur bij Boomkwekerij Ebben B.V., 
o.a. het productieproces, productgroepen, het werkgebied, 

sentatie van Marko 

Indien u niet aanwezig kunt zijn, stellen wij het erg op prijs als u zich afmeldt op 

 
 
 
 
 

ANV Raamvallei secretariaat 
                                              info@raamvallei.nl   

   raamvallei.nl                                            


