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NSO (Bron NSO) 

 

Algemene ledenvergaderingen 2017 

De ALV’s vinden in 2017 plaats op onderstaande data. Reserveer deze alvast in uw agenda.  

Aanmelden via het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Inleveren voor 30 september 2017. 

 

Maandag      9 oktober 2017 Stein/Urmond  aanvang 20:00 uur. 

Woensdag  11 oktober 2017 Hengelo    aanvang 20:00 uur. 

Dinsdag       17 oktober 2017 Akersloot    aanvang 20:00 uur. 

Woensdag  18 oktober 2017 Vught     aanvang  20:00 uur. 

 

Inleveren voor 30 september 2017 per post of per mail info@limtaconederland.nl 

 

mailto:info@limtaconederland.nl
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––– Aanmelding Algemene Ledenvergadering 2017 

 Graag ingevuld retour sturen uiterlijk zaterdag 30 september 2017. 

 [   ]  Aanmelding, aantal personen: _______________ 

 [   ] Afmelding, reden: _________________________ 

  ___________________________________________ 

 Kruis je locatie aan. 

 Maandag   9 oktober 2017  v/d Valk Stein/Urmond [ ]                              

      Aanvang 20.00 uur 

 Woensdag 11 oktober 2017  v/d Valk Hengelo  [ ]                             

     Aanvang 20.00 uur 

 Dinsdag    17 oktober 2017 v/d Valk Akersloot  [ ]                             

     Aanvang 20.00 uur 

 Woensdag 18 oktober 2017 v/d Valk Vught   [ ]                             

     Aanvang 20.00 uur 

 Naam  : ________________________________ 

 Adres  : ________________________________ 

 Woonplaats    : ________________________________ 

 Telefoon  : ________________________________ 

   Aanmelding / afmelding  uitsluitend  terugsturen per post of per e-mail. 

 

 Limtaco Nederland 

 p/a Veldhofstraat  71 

 6471 CE Eygelshoven. 


