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Evenement  
 

Vergadering RCL Zone Europe. 
 
Zondag 8 juli 2018 wordt er in het Restaurant Mondani de 
jaarlijkse RCL Zone vergadering gehouden. Een maal per jaar 
komen de RCL Branch besturen bijeen om de gezamenlijke 
Zone Meeting te houden Een soort ALV van Zone Europe. 
 
Ook hier wordt verantwoording afgelegd aan Zone Europe. 
Over activiteiten die gehouden zijn maar ook die er nog 
aankomen. Natuurlijk ook een financieel overzicht wat de 
Zone betreft. Branches zullen ieder hun eigen rapport 
uitbrengen aan de Zone Commandant. 
 
Door het vertrek (naar Canada) van bijna een compleet zone 
bestuur zullen er ook verkiezingen worden gehouden om een 
nieuw zone bestuur te installeren.  
In de bestuursvergadering van 24 mei jl. heeft het bestuur 
van Branch 005 zich unaniem uitgesproken voor het in 
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standhouden van Zone Europe. Aangezien de Deputy Zone 
Commander, de secretary, treasure en poppy chairman 
inmiddels terug zijn naar Canada, bestond het bestuur nog 
maar alleen uit de Zone Commander. Dit was geen gewenste 
situatie meer.   
Daarom heeft branch 005 zich vooral ingezet om deze Zone 
Meeting tot stand te laten komen en daarbij een nieuw bestuur te 
kiezen.  
Onderstaande functies dienen te worden ingevuld: 
Zone Commander 
Deputy Zone Commander 
Zone Secretary 
Zone Treasure 
Zone Poppy Chairman 
Zone Sgt at Arms. 

Organisatie/uitleg   De organisatie van deze meeting is in handen van Branch 005. 
 
Aanwezig zijn in principe alle bestuursleden van de branches van 
Zone Europe.  
Leden van de branches kunnen hier als toehoorders bij aanwezig 
zijn. 
 
Uitleg over het stemmen. Indien er maar een kandidaat is voor een 
functie zal er niet worden gestemd. Alleen zal de vraag gesteld 
worden of de kandidaat de functie aanvaard. 
 
Iedere Branch heeft twee stemmen beschikbaar voor ieder functie 
waarop gestemd dient te worden. Indien dit noodzakelijk is en er 
iets te kiezen valt. Deze vergadering wordt gehouden conform de 
Canadian Rules voor meetings. Dat is net anders als wij gewend 
zijn.  Uiteraard zal de gehele vergadering in de Engelse taal worden 
gehouden.  

Datum  Zondag 8 juli 2018, 14.00 uur  

Gevraagd  U kunt als toehoorder deelnemen aan deze vergadering. 
Voor het inrichten van de zaal is het goed om te weten 
hoeveel leden van Branch 005 hierbij aanwezig willen zijn. U 
kunt zich hiervoor opgeven via ons inmiddels wel bekende 
systeem. 

Opgeven  Opgave graag voor 2 juli 2018 bij: via  
http://www.rcl005.nl/nl/event-online-registratie/ 

Melden verzamelpunt 13.30 uur: aanwezig zijn in Restaurant Mondani in Lochem:  

Tenue  RCL Leden: RCL tenue of burger tenue. 

Tijdschema 14.00: start zone meeting.  
Einde ????????????? 

Bijzonderheden   
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