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Algemene 
ledenvergadering 2016

Uitnodiging
De ereleden, leden van verdienste en leden van de vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming 
worden hierbij uitgenodigd deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering, die plaats zal vinden 
op woensdag 20 april 2016. 
De vergadering wordt gehouden in de vergaderruimte van het militair tehuis ECHOS Home 
„De Schakel” aan de Leuvenumseweg 68, 3852 AS te ERMELO. 
De vergadering begint om 10.30 uur, de koffie staat vanaf 10.00 uur klaar.                                       
Naar verwachting zal de vergadering tot 12.30 uur duren, waarna er een lunch wordt aangeboden. 

Agenda ALV 2016:

1. Opening en mededelingen voorzitter 
2. Bestuursmededelingen en beleid van 

het bestuur  
3. Notulen ALV 2015 (zijn reeds per mail 

verstuurd aan de deelnemers van vorig 
jaar) 

4. Jaarverslag secretaris 2015
5. Financieel jaarverslag van de 
 penningmeester 2015
6. Verslag verificatiecommissie 2015
7. PDM Academie
8. Boa-week 2015
9. Vaststelling begroting 
10. Beëindigen lidmaatschap van 
 structureel niet betalende leden 
11. Vaststelling contributie 
12. Benoeming verificatiecommissie 
13. Verkiezing bestuursleden
14. Rondvraag
15. Vaststelling datum en plaats 
 ALV 2017
16. Sluiting

De notulen kunnen op aanvraag per 
mail of post worden toegezonden, maar 
worden tevens verstrekt bij de vergadering.

Ad. 4/5/6 
Deze verslagen zijn tijdens de vergadering 
beschikbaar en zullen mondeling worden 
toegelicht. 

Ad. 13  
Secretaris A.I. Lieske is aftredend en niet 
herkiesbaar. 
V. Aberson is aftredend als AB lid, maar 
wel herkiesbaar.  
Verkiesbaar als Algemeen Bestuurslid zijn 
verder A.I. Lieske en D. van Dop.

A. Lieske. secretaris

Routebeschrijving openbaar vervoer 
De locatie Leuvenumseweg 68 is niet 
makkelijk per openbaar vervoer bereik-
baar. Vanuit Utrecht of Amersfoort is het 
mogelijk per sprinter trein naar Harderwijk 
te reizen. Deze mogelijkheid is er eveneens 
vanuit de richting Zwolle.  Aangekomen 
in Harderwijk gaat de bus nummer 104 
richting Apeldoorn.  (Reistijd 14 min.) Na 
11 minuten bereikt u de halte Generaal 
Spoorkazerne vanwaar het 3 min. lopen is 
naar de locatie Leuvenumseweg 68.  
Voor een actueel reisschema kijkt u op: 
www.9292.nl 

Routebeschrijving 
auto

Vanuit (zuid) oostelijke 
richting volgt u vanaf Apeldoorn de A1 
richting Amersfoort
Neem afslag 18-Kootwijk en voeg in op de 
Kootwijkerweg/N302 richting Harderwijk
Ga verder op de N302, rijd 15,1 km
Neem op de rotonde de 2e afslag naar 
Leuvenumseweg/N796, rijd 1,8 km
Sla linksaf naar de Leuvenumseweg, rijd 
47 meter
Neem de 1e afslag rechts om op Leuve-
numseweg te blijven

Vanuit noordelijke richting volgt u 
vanaf Zwolle de A28 richting Harderwijk
Neem afslag 13-Lelystad richting N302 rij 
400m
Sla linksaf naar de Ceintuurbaan/N302 rij 
700m
Sla linksaf naar de Leuvenumseweg/N302, 
rij 4,5 km
Neem op de rotonde de 1e afslag naar de 
Leuvenumseweg/N796 rijd 1,8 km
Sla linksaf naar de Leuvenumsewe, rijd 
47 m. Neem de 1e afslag rechts om op de 
Leuvenumseweg te blijven en u ziet u links 
de bestemming.

Vanuit (zuid) westelijke richting volgt 
u vanaf Amersfoort de A28 richting 
Harderwijk
Neem afslag 12 richting Ermelo N303, 
rij 400m
Sla rechtsaf naar de Oranjelaan/N303, 
Ga verder op de N303, ga rechtdoor over 4 
rotondes, rij 3,4 km
Neem op de rotonde de 3e afslag naar 
Leuvenumseweg, rij 1,3 km
Sla rechtsaf richting Leuvenumseweg, u 
vindt de locatie rechts. 

De vergaderlocatie in Ermelo


