Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen
www.bfckielegat.nl

Beste leden,
Met de laatste versoepeling van de coronamaatregelen (25 september 2021) lijken
de kansen voor een normaal carnaval te groeien. De verschillende
carnavalsorganisaties starten hun activiteiten voorzichtig weer op. Ofwel: “We
hebben anderhalf jaar op ons gat gezeten. We willen héél erg graag!”
Ook de BFC pakt de draad graag weer op. Het bestuur van de BFC nodigt jullie
daarom uit voor de Algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden
op:
Maandag 22 november 2021 en aanvangt om 20:11 uur.
Locatie: CAFÉ DE MARKHOEK, MARKSINGEL 15/16, BREDA.
(Op de Nw. Ginnekenstraat kunt U gratis parkeren na 18.00 uur)
Vanaf 25 september 2021 heeft iedereen van 13 jaar en ouder
bij een bezoek aan de horeca een coronatoegangsbewijs nodig.
In verband met de verwachte samenloop van de vergadering van de Optochtdeelnemers Kielegat
(Commissie Optochten) is de vergadering van de BFC een week naar achteren geschoven!

AGENDA (Concept):
1. Opening.
2. Agenda en eventuele aanvullingen op de agenda.
3. Notulen van de vergadering van 19 april 2021 (zie website bfckielegat.nl)
4. Ingekomen -en uitgegane post.
5. Bestuurswisseling: Gezocht Algemeen Bestuurslid!
Sinds de laatste ledenvergadering heeft Walter zich om persoonlijke redenen
teruggetrokken als bestuurslid. We zijn dus weer op zoek naar een 5e
bestuurslid.
6. Terugblik activiteiten Carnaval 2021
7. Toekomstvisie: Heeft de BFC nog bestaansrecht?
Uit de inventarisatie die het bestuur onder de leden van de federatie heeft
gehouden, komt een overwegend positief beeld naar voren. De leden zien
overwegend nog een mogelijke meerwaarde van voor de federatie binnen het
Bredase Carnaval. Doelstelling is deze ambitie te concretiseren en
werkgroepjes te benoemen, die de acties verder uitwerken. Het bestuur ziet
graag de voorstellen van de leden tegemoet.
(Klik op de link voor een nader toelichting)
8. Leutkalender 2021/2022

9. Nieuwjaarsreceptie Zondag 2 januari 2022, 12:00 – 14:00 uur
10. Onderscheidingen: voordracht leden
11. Wat verder ter tafel komt.
12. Rondvraag
13. Sluiting
Met vriendelijke groet,
Het bestuur BFC.
Secretariaat BFC
E-mail: info@bfckielegat.nl
Website: www.bfckielegat.nl
Facebook: www.facebook.com/bfckielegat
Deze nieuwsbrief wordt u toegezonden omdat u lid bent van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen
(B.F.C.)
Mocht u geen prijs stellen op onze nieuwsberichten dan kunt u zich via dit e-mailadres afmelden.

