
Van: VNG Connect
Aan: Griffie3
Onderwerp: VNG Bestuurdersdag en ALV verzet naar 11 februari 2022
Datum: dinsdag 23 november 2021 15:16:09

VNG Bestuurdersdag en ALV 2022

VNG Bestuurdersdag en ALV 
Goed u weer te zien!

Geachte heer/mevrouw,

Vorige week hebben wij u laten weten dat de VNG Bestuurdersdag en ALV
vanwege de coronamaatregelen niet doorgaat op 26 november, en is uitgesteld
naar 4 februari 2022. Achteraf is gebleken dat op deze dag alle burgemeesters
als voorzitter van hun centrale stembureau verplicht aanwezig zijn bij de
vergadering van het stembureau over de kandidatenlijsten voor de
raadsverkiezingen. 

Daarom heeft het VNG-bestuur besloten om de uitgestelde VNG
Bestuurdersdag en ALV te verplaatsen naar vrijdag 11 februari 2022. Zet
deze datum vast in uw agenda!

Programma VNG Bestuurdersdag en ALV op 11 februari 2022
Ook nu is het doorgaan van dit fysieke programma afhankelijk van de
ontwikkelingen rond corona. Indien een fysiek programma niet haalbaar is
houden wij in ieder geval een digitale ALV. 

Het volledige programma op 11 februari in het NBC in Nieuwegein is als volgt:

09.30 - 10.00 uur     Ontvangst met koffie en thee op het
                                Goed u weer te zien! netwerkplein
10.00 - 10.45 uur     Plenair programma VNG Bestuurdersdag
10.45 - 12.00 uur     Ronde met inhoudelijke deelsessies
12.00 - 13.00 uur     Lunch met gelegenheid tot netwerken
13.00 - 14.45 uur     ALV 
14.45 - 15.30 uur     Afsluitende borrel

Wij nodigen u begin januari 2022 uit. Dan kunt u zich ook aanmelden voor het
programma, inclusief inhoudelijke deelsessies.

Met hartelijke groet,  
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

Leonard Geluk  
Algemeen directeur  
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