
PERSATUAN ANAK2 TOUNUSA HATALEPU di BELANDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING te MOORDRECHT
op 6 AUGUSTUS 2022



PERSATUAN ANAK2 TOUNUSA HATALEPU di BELANDA  

 

GEACHTE LEDEN EN VERWANTEN,  

Namens het Bestuur P.A.T. en i.s.m. Comité Moordrecht willen wij U graag uitnodigen voor onze 
jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend een feestavond en wel op:  

Zaterdag 6 augustus te Moordrecht. Op verzoek van het comité zie mededeling.  

“Onderwerp: Start voorverkoop feestavond 6 augustus 2022.   

Beste leden van Kumpulan Akoon,  

Aansluitend op de algemene ledenvergadering en het middagprogramma, vindt op 6 augustus 
2022 een feestavond plaats.   

In verband met de beperkte capaciteit van de locaDe zal er alleen een voorverkoop plaats vinden.   

De feestavond begint om 19.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Kaarten kosten 10 euro per persoon 
en kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro.   

De voorverkoop zal starten op 18 juli 2022.  
Hoe kunt u kaarten kopen?   

U kunt de betaling overmaken naar het bankrekeningnummer: NL39RABO 0166 841196 t.a.v  

H. Tahapary onder vermelding van naam en aantal kaarten.   

Belangrijk: Nadat u heeV betaald, ontvangen wij graag een schermafdruk (screenshot) van de 
betaling en uw naam, adres en het aantal kaarten.   

U kunt dit sturen naar: akoon-moordrecht@hotmail.com. Op basis van de ontvangen 
screenshots, leggen wij de kaartjes voor u klaar bij de entree op de dag zelf.  

Wij zien jullie graag allemaal op 6 augustus 2022 in Moordrecht.   

Met vriendelijke groet,   

Werkgroep Anak2 Akoon Moordrecht  

Let op wij geven geen geld terug en VOL=VOL.“  
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PROGRAMMA DAG  

10:00       INLOOP/ WELKOM GASTEN  

10:30    AANKOMST BESTUUR JWF  
- Welkomstwoord gastheer  

- Openingsgebed  

10:45                   VOORSTELRONDE WERKGROEP   

10:50                   SAMENZANG: Akoon yang ku cinta.  

11:00                   Opening en vaststellen agenda  

     Mededelingen  

     Benoeming ‘kascontrole’  

 11:30    Agenda punten bespreken  

13:00 - 14:00     Pauze: Makan Panas  

14:00                   Vervolg agendapunten en bijkomende onderwerpen.  

14:45                   Vragenronde op besproken onderwerpen met daarna verslag kascontrole  

15:15                   Algemene rondvraag en plaats bepaling volgende ALV P.A.T. 2023  

15:30                   Dankwoord naar het Comité en afsluiten met gebed. OPENING VERGADERING  

PROGRAMMA NAMIDDAG AVOND 

COMITÉ MOORDRECHT.  
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