
I.C.F. Nederland 
International Christian Fellowship Nederland 

 

I.C.F.-Nederland streeft er naar een beweging te zijn van Christenen, die door samengaan in vriendschap, wederzijds begrip en respect, 
hun Christenzijn en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid in de wereld, gestalte willen geven. 

Amsterdam, 8 oktober 2014 

  Aan het hoofdbestuur ICF Nederland, 

 de afdelingsbesturen 

 L.S. 

Namens de voorzitter nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst van het 

Besturenconvent op zaterdag 8 november 2014 van 10.30 – 12.30 uur 

in de vergaderzaal van de Chr. Geref. Kerk 

Witte Vrouwensingel 28 te Utrecht. 

 
Agendavoorstel van het Besturenconvent van zaterdag 8 november 2014. 
 

1. Opening door voorzitter Aline Barnhoorn met een welkom en korte bezinning 

2. Vaststelling van de agenda 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

4. Bespreking van de notulen van 12 april 2014 

5. Voorbespreking Nationale Conferentie 2015 door afdeling Breda 

6. Internationale contacten. De “I” van ICF 

7. Contacten hoofdbestuur met afdelingen. 

8. Mededelingen over Mededelingen en frequentie van uitkomen 

9. De archiefcommissie 

10. ICF Nederland website 

11. Locatie van vergaderen voor BC: Vredenburg, de ruimte, Huize Molenaar. 

12. Kascommissie 

13. Begroting 2015 

14. Berichten uit de afdelingen 

15. Afsluiting van afdeling Eindhoven 

16. Voorstel plaats en datum volgende Besturenconvent, voorjaar 2015 

17. Rondvraag 

18. Sluiting met lunch 

Lunch 

 

De vergaderlocatie is bereikbaar vanaf NS station met buslijn 8 halte Schouwburg. 

Parkeren van uw auto kan o.a. in de parkeergarage, Kruisstraat 2. 

 

Na afloop wordt u een lunch aangeboden. 

Het bestuur vertrouwt erop dat alle afdelingen vertegenwoordigd zullen zijn door de voorzitter en 

secretaris of door een ander lid bij verhindering van een van beiden. 

 

Wilt u in verband met de lunch via onderstaande strook per post (of liever) per e-mail uw aanwezigheid 

doorgeven? 

 

Met vriendelijke groet 

 

Jelle Feitsma 

Algemeen Secretaris ICF Nederland 

 

Aanmelden op het volgende blad



____________________________________________________________________ 

 
Van de afdeling ……………………………………………………. zal/zullen aanwezig zijn op het  
 

Besturenconvent van 8 november 2014: 
 

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Van de aangeboden lunch zal  gebruik gemaakt worden door ... (een/twee) personen. 

 
Ingevuld door: ………………………………………………………………………………. 
____________________________________________________________________ 

 

 

s.v.p. terugzenden naar J.N. Feitsma: 

bij voorkeur via e-mail: j.n.feitsma@online.nl 

 

of via de post 

J.N. Feitsma 

Algemeen Secretaris ICF Nederland 

Cliostraat 28-1 

1077 KH Amsterdam 

 


