
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, 6 maart 2017 

  Aan het hoofdbestuur ICF Nederland, 
 de afdelingsvoorzitters en secretarissen 

 L.S.  Namens de voorzitter nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst van het 
Besturenconvent op zaterdag 1 april 2017 van 10.30 – 12.30 uur 

 in de vergaderzaal van de Chr. Geref. Kerk  
 Witte Vrouwensingel 28 te Utrecht. 

Agendavoorstel: 

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

2. Berichten van overlijden 

3. Bericht van verhindering 

4. Vaststelling van de agenda 

5. Verzonden en ingekomen stukken 

6. Bespreking van de notulen van 12 november 2016 

7. Jaarrekening met: 

o Verslag kascommissie 

o verkiezing kascommissie 

o décharge penningmeester voor het gevoerde beleid 

8. Nabespreking besluiten, genomen op het vorige BC. 

9. Personeelsbezetting ICF Nederland 

o benoeming redacteur 

o adviseur Hoofdbestuur 

o afscheid Henk Berflo als redacteur 

10. Bespreking van Mededelingen en website van ICF Nederland 

11. Voorstel plaats en datum volgende Besturenconvent, najaar 2017 

12. Rondvraag 

13. Sluiting en lunch. 

 

Wilt u in verband met de lunch via onderstaande strook per post, maar liever door het 
beantwoorden van deze e-mail uw aan- dan wel uw afwezigheid doorgeven? 
 
De bekende vergaderlocatie is bereikbaar vanaf NS station met buslijn 8 halte Schouwburg. 
Parkeren van uw auto kan o.a. tegen betaling om de hoek in de parkeergarage, Kruisstraat 2. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Jelle Feitsma 
Algemeen Secretaris ICF Nederland 
 
 
 
 

Aan- en afmelden graag door het volgende blad in te vullen



 

 

____________________________________________________________________ 
 
Van de afdeling ……………………………………………………. zal/zullen aanwezig zijn op het  
 
Besturenconvent van 1 april 2017 
 
 1. ………………………………………………………………………………………… 
 
 2. ………………………………………………………………………………………… 
 
Van de aangeboden lunch zal  gebruik gemaakt worden door ... (een/twee) personen. 
 
Ingevuld door: ……………………………………………………………………………………………… 
____________________________________________________________________ 
 

 

Dit document s.v.p. ingevuld terugzenden naar J.N. Feitsma: 

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

 

of anders via de post 

J.N. Feitsma 

Algemeen Secretaris ICF Nederland 

Cliostraat 28-1 

1077 KH Amsterdam 

 
 


