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Aan:  Leden van de Raad van Toezicht Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors (RvT) , 

Oostvoorne. 

           

 

 

 

 

Schiedam, 17 mei 2010 

 

 

Beste bestuurders, 

 

Graag willen wij u als bestuurders van de kampeerverenigingen, en als zodanig onze Raad van 

Toezicht vertegenwoordigend, uitnodigen voor onze 1e jaarvergadering seizoen 2010/2011, die 

gehouden zal worden op 30 mei 2010 in de kantine van kampeervereniging Larinxhof                                          

te Oostvoorne. 

 

De vergadering zal worden gehouden van 11.00 uur tot 12.00 uur.  

 

Bijgaand sturen wij u de agenda voor bovenstaande vergadering. De notulen van de laatste 

vergadering, die gehouden is op 24-05-2009, is u reeds toegezonden. De rest van de informatie 

kunt u vinden op onze website www.srbkruiningergors.nl 

 

Wij maken u erop attent dat deze vergadering alleen toegankelijk is voor leden van de Raad van 

Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit bestuurders van de verenigingen op het 

recreatiepark Kruininger Gors te Oostvoorne. Het is niet toegestaan om introducees mee te 

nemen. 

 

Wij rekenen op uw komst. 

Wilt u tijdig schriftelijk of per email (secretariaat@srbkruiningergors.nl) aan ons kenbaar maken 

of u wel of niet aanwezig bent ? 

Wilt u een wijziging in de vertegenwoordiging binnen de RvT aan ons doorgeven ? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur van de Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Stichting Recreanten Belangen Kruininger Gors 
p/a Secretariaat: Schrijnwerkerstraat 49, 3123 EJ  Schiedam. Telefoon: 06-16643157. 
 

 

De agendapunten voor de 1
e
 jaarvergadering 2010 van de Stichting met de Raad van Toezicht 

zijn:  

 

Locatie:  Kantine kampeervereniging Larinxhof  

Kruininger Gors, Oostvoorne. 

 

Datum:  Zondag 30 mei 2010 van 11.00 uur tot 12.00 uur 

 

 
1. Opening en Mededelingen 

 

2. Ingekomen en uitgaande stukken / mededelingen bestuur 

 

3. Notulen vergadering van 24 mei 2009 

 

4. Stimuleringsfonds voor Verenigingen 

 

5. Diverse inzake Bestemmingsplan Kruininger Gors / Raad van State  

 

6. Verslag halfjaarlijks overleg Molecaten Groep 

 

7. Herstructurering Kruininger Gors 

 

8. Gemeentelijk gezondheidsbeleid / A.E.D. 

 

9. Tweede Maasvlakte 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

Deze vergadering is alleen toegankelijk is voor leden van de Raad van Toezicht. De Raad van 

Toezicht bestaat uit bestuurders van de verenigingen op het recreatiepark Kruininger Gors te 

Oostvoorne. Het is niet toegestaan om introducees mee te nemen. 

 

Informatie voor bovenstaande agenda is ongeveer een week voor aanvang te verkrijgen op 

onze website : www.srbkruiningergors.nl 

Wij horen graag of u wel of niet komt, dit kunt u doorgeven aan het secretariaat via 

bovenvermeld adres of per email: secretariaat@srbkruiningergors.nl. 


