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  VERGADERSCHEMA BESTUUR & KADEROVERLEG BOEKJAAR 2023 

 

Inleiding: 

Het bestuur heeft in overleg en met instemming van alle aanwezigen, te weten be-

stuur- en kaderleden van BUS, op maandag 14 december 2022 gesproken en besloten 

om over te gaan tot het vaststellen en vastleggen van het gecombineerde bestuur- ka-

deroverleg boekjaar 2023. 
 

Openbaar: 

Alle onderstaande vergaderingen zijn openbaar. 

Welkom zijn de leden van BUS, vertegenwoordigers van onze samenwerkende net-

werkorganisaties en ieder die BUS een warm hart toedraagt. 
 

Wat u moet weten als u aanwezig wilt zijn: 

* Wij vragen u, dit i.v.m. de beschikbare ruimte, bij belangstelling u per mail aan te 

melden en wel uiterlijk 2 dagen voor de aanvangsdatum van de vergaderingen. Meldt 

uw naam en organisatie en eventueel (niet verplicht) uw telefoonnummer. Dan kun-

nen we bij calamiteiten tijdig met u contact opnemen. Meldt ook het aantal personen. 

Mail naar: info@debus.nl o.v.v. aanmelding vergadering d.d. …… 

* Indien u onderwerpen wil inbrengen is daar altijd ruimte voor mits u uw onderwerp 

vooraf hebt kenbaar bij uw aanmelding: Mail deze naar: info@debus.nl 

* Indien u de agenda wenst te ontvangen en achteraf het verslag, laat het ons weten, 

wijs geven gehoor aan uw verzoek. Mail uw verzoek naar: info@debus.nl 

* Indien u aanwezig wilt zijn en gebruik wil maken van de gratis lunch laat het ons 

weten, uiterlijk 2dagen voor datum van de vergadering. Mail naar: info@debus.nl 
 

De vastgestelde en vastgelegde vergaderdata voor 2023: 

In principe vindt de vergadering plaats op de 3e maandag van de maand, uitzondering 

daargelaten. De vergadering vangt in principe om 10.00 uur aan en sluit ca. 12.30 u.  

Maandag   16 januari       2023 – 10.00 uur           De vastgestelde Algemene  

Maandag   13 februari     2023 – 13.00 uur           Ledenvergadering 2023:  (ALV) 

Maandag   20 maart         2023 – 10.00 uur                            

Maandag   17 april           2023 – 10.00 uur                

Maandag   15 mei            2023 – 10.00 uur            Dinsdag 23 mei – 10.00 uur 

Maandag   19 juni            2023 – 10.00 uur 

Maandag   17 juli             2023 – 10.00 uur 

Maandag   18 september     2023 – 10.00 uur 

Maandag   16 oktober       2023  - 10.00 uur            Donderdag 19 oktober – 10.00 u. 

Maandag   20 november     2023 – 10.00 uur 

Maandag   18 december     2023 – 10.00 uur     
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