
 
 

UITNODIGING en AGENDA 
DISTRICTS LEDEN VERGADERING 

I.P.A. district Arnhem en Omstreken 

 

Op dinsdag 25 april 2023 wordt de District Leden Vergadering (DLV) van het 

I.P.A. district Arnhem en Omstreken gehouden.  

 

De vergadering vindt plaats in ons vaste clubgebouw van de Korfbalvereniging 

Sios,  Rietganssingel 117, 6883 DR Velp. 

 

Tijdens de vergadering gelden de basis Coronamaatregelen, zoals thuisblijven 

bij klachten, handen wassen, hoesten in de elleboog en het goed ventileren van 

de vergaderruimte.  

 

Zoals u gewend bent, worden de partners mee uitgenodigd. Let wel: zij hebben 

geen stemrecht !! Vrienden van de IPA Arnhem zijn tevens uitgenodigd. Ook 

voor hen geldt dat zij geen stemrecht hebben.  

 

 

Vanaf 19.30 uur bent u welkom en staat de koffie klaar. De vergadering begint 

om 20.00 uur.  Tijdens de vergadering wordt een drankje en een hapje 

geserveerd. 

 

DE AGENDA: 

 

1.  Opening door de voorzitter. 

2.  Moment van stilte voor overlijden van leden.   

3.  Vaststellen agenda. 

4.  Notulen van de DLV van 5 april 2022. 

5.  Voorstel LB om de huidige IPA districten aan te passen overeenkomstig 

de politie-eenheden.  

6.  Beleid bestuur. 

7.  ALV 26 mei 2023 en voorzitters- en clusteroverleg 2022 en 2023. 

8.  Mededelingen van het hoofdbestuur.  
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PAUZE 

9.  Jaarverslag 2022 secretaris, inclusief Ledensecretaris. 

10.  Jaarverslag 2022 contactsecretaris. 

11.  Jaarverslag 2022 evenementen coördinator. 

12.  Jaarverslag 2022 penningmeester. 

13.  Verslag 2022 kascontrolecommissie - Verkiezing  

 Kascontrolecommissie.   

14.  Activiteiten en evenementen 2023/2024. 

15.  Bestuursverkiezing. 

Loes Nije is aftredend en is niet herkiesbaar. Patricia Gans heeft bij nader 

inzien aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie. Beide 

vacante bestuursfuncties worden niet ingevuld. 

16.  Rondvraag.  

 U wordt verzocht om onderwerpen die u tijdens de rondvraag naar voren   

wilt brengen, voor 10 april 2023 schriftelijk of telefonisch in te dienen bij 

de secretaris via het emailadres: arnhem@ipa-nederland.nl. 

17.  Sluiting. 

 

Mocht u voor de vergadering stukken digitaal willen inzien, kunt u hiervoor 

vanaf 10 april 2023 telefonisch contact opnemen met de secretaris of een mail 

sturen naar arnhem@ipa-nederland.nl. 

 

Heteren, 27 maart 2023. 

 

Bert ter Haar 

 

Secretaris 

 

 arnhem@ipa-nederland.nl of   0653899799 
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