
 

 
 
 
Datum:  8 maart 2020 
Tijd:   12.00 – 16.00 uur 
Locatie:  Vogelpark Avifauna, Hoorn 65, 2404 HG  Alphen aan den Rijn 
 
 
 
Beste Clubleden, 
  
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op zondag 8 maart 
2020. 
 



Tijdens de ALV zijn wij te gast in Vogelpark Avifauna. Vanaf 12.00 uur kunt u zich  melden bij 
de ingang (met uw ledenpas 2020) en vervolgens vanuit de ingang van het park loopt u via de 
lange laan richting het parkrestaurant, waar u ontvangen wordt in de Struisvogelzaal. Daar 
krijgt u een lekker kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. 
 
Om 13.00 uur start de vergadering tot ongeveer 16.00 uur. Tijdens de gehele bijeenkomst is 
er vrij koffie/thee, ijswater en frisdrank te gebruiken. In de pauze wordt er rondgegaan met 
een bittergarnituur en kunt u tegen inlevering van uw consumptiemunt een glas wijn of bier 
krijgen. Ook na afloop van de vergadering kunt u een consumptiemunt inleveren voor 
nogmaals een afsluitend glaasje wijn of bier.  
 
Daarna heeft u de mogelijkheid voor een bezichtiging van het park voor u naar huis vertrekt. 
Mocht u nog niet onmiddellijk naar huis willen, dan is er ook weer de mogelijkheid om u in te 
schrijven voor een heerlijk buffet. 

                    
 
 

 Vergeet niet om u lidmaatschapspasje mee te nemen naar de ALV (ook nodig namelijk 
voor de entree). Er zal wederom een loting plaatsvinden, waar een leuke prijs aan 
verbonden is.  

 Na afloop van de ALV is er gelegenheid om deel te nemen aan een lekker Live Cooking 
buffet van 18.00 – 21.00 uur (op inschrijving). Zie voor de beschrijving onderaan deze 
nieuwsbrief. 

 
 

 

 

Voorlopige agenda van de Algemene Ledenvergadering 2020 
 
12.00 uur – 13.00 uur:  Ontvangst en registratie clubleden => koffie/thee met wat lekkers 
 
Vergadering  deel 1:     13.00 uur – 14.15 uur 
1. Opening ALV door de waarnemend voorzitter 
2. Ingekomen stukken: 

a. 1-dec-19, mail Hans van der Tol (10866), aanmelding kandidaatsstelling bestuurslid 
b. 5-jan-20, mail Gerard Huizing (13713), aanmelding kandidaat bestuurslid 
c. 18-jan-20, mail Marion van Laar (20281), kostenberekening van de reizen 
d. 4-feb-20, mail Hans de Vos (13182), voorstel wijziging bestuurssamenstelling (onder 

voorbehoud) 
3. Inbreng extra agendapunten en vaststellen agenda 
4. Vaststellen notulen ALV 10 maart 2019 
5. Verslag van het gevoerde beleid over 2019  



6. Verslag van de Secretaris over 2019 
7. Verslag van de Penningmeester over 2019 
8. Begroting 2020 door Penningmeester  
9. Verslag van de Kascontrolecommissie over 2019 
 
14.15 – 14.45 uur:   Pauze  (drankje/snackje)  
 
Vergadering  deel 2:     14.45 uur – 16.00 uur 
10. Benoeming Kascontrolecommissie voor 2020  
11. Aftreden / (Her) Verkiezing Bestuursleden 
12. Stemming voor nieuwe Bestuursleden 
13. Mededeling inzake Lustrum 
14. Overzicht toerprogramma 
15. Mail Marion van Laar m.b.t. CPEN reizen 
16. Rondvraag 
17. Sluiting ALV 2020 
18. Afsluitend drankje  
 
 
Bezoek park Avifauna: 16.00 uur – 18.00 uur 
 
 
Live Cooking buffet:    18.00 uur – 21.00 uur 
Wat houdt dit heerlijke Live Cooking Buffet in:  
Een team van koks en patissiers bereiden centraal in de Arazaal een keur aan gerechten aan 
de hand van wat de seizoenen te bieden hebben. Het aanbod van de gerechten verschilt dan 
ook wekelijks. 
 
 
Een greep uit de heerlijkheden die regelmatig tot het assortiment behoren zijn o.a.: 
 
➢ Entrecôte, varkensrollade, saté, kip, biefstuk, lamskoteletten, speklapjes en hamburgers  
➢ Oosterse wokschotels met ossenhaas, kip of vis, verse zalm, rib-eye of spare-ribs van de 

grill, wokgarnituur, gerookte zalm, schnitzel en kipschotel 
➢ Salad-bar met diverse rauwkostsoorten en dressings 
➢ Soep  
➢ Diverse broodsoorten  
➢ Getrancheerde schotse gerookte zalm  
➢ Warm aardappel- en groentegarnituur 
➢ Zoete lekkernijen zoals ijstaarten, puddingen  
 
Onbeperkt frisdranken, vruchtensappen, tapbier, huiswijnen en binnenlands gedistilleerde 
dranken. 
 
De prijs van dit heerlijke buffet is € 32,50. U hoeft bij deze prijs dus ook helemaal niets meer 
te betalen voor drankjes bij het eten en vervolgens is op deze manier een voorgerecht, 
hoofdgerecht en nagerecht inbegrepen. 



 
Om deel te nemen aan dit buffet dient u zich hiervoor verplicht op onze website (www.club-
pan.nl) op te geven en het bedrag bij aanmelding (eventueel ook voor uw partner/duolid) via 
iDeal te voldoen. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart 2020. Ook clubleden die slechts de ALV 
bijwonen, verzoeken wij om dit op onze website kenbaar te maken (niet verplicht). 
 
 
Hartelijke groet namens het Bestuur van 
Club Pan – European Nederland, 
 
Feestcommissie CPEN 
Marieke en Anja 
feestcomite@club-pan.nl 
 
 

  

http://www.club-pan.nl/
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