Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering
van Agora Club Nederland
Het Bestuur van Agora Club Nederland nodigt al haar leden van harte uit om aanwezig te zijn bij de
Algemene Ledenvergadering in Kronenberg op
1 juni 2019.
De organiserende club is Agora Club 7 Venlo ad Mosam.
De locatie is:
Equestrian Centre de Peelbergen BV
Travers 5 (navigatiesysteem Peelstraat)
5976 PL Kronenberg

Equestrian Centre de Peelbergen is een moderne hippische accommodatie in het hart van Noord
Limburg. Hier komen ruiters en paarden van over de hele wereld om te trainen en deel te nemen aan
wedstrijden. Op deze unieke plek willen we ook jullie, Agora dames, verwelkomen, niet alleen voor
de jaarvergadering, maar ook voor een clinic van een inspirerende doorzetter !!!!
De dagindeling ziet er als volgt uit:
10.30 uur : ontvangst met koffie/thee met Limburgse vlaai,
11.00 uur : aanvang ALV vergadering,
13.00 uur : een driegangen diner met het Limburse witte goud in de hoofdrol,
14.30 uur : clinic met Nicole den Dulk.
Nicole den Dulk is met haar paard Wallace opgenomen in de
paralympische kaderdressuur. Nicole liep een complete dwarslaesie
ter hoogte van borstniveau op tijdens een National Hunt training in
Engeland. Na revalidatie is ze toch weer doorgegaan met de
paardensport. Ze heeft al vele prijzen gewonnen en op het WK 2018
goud gehaald met het paradressuurteam.
Tijdens een speciale clinic voor ons zal Nicole haar verhaal vertellen en
een demonstratie geven.
15.30 uur: afsluiting.

De kosten voor deze dag bedragen €45 per persoon; de prijs is inclusief het hierboven genoemde
programma en twee consumpties.
Aanmelden voor de ALV kan tot 10 mei bij Tiny Heldens via het mailadres: tiny.heldens@planet.nl
Graag ook de naam van je club vermelden en je kunt tevens je dieetwensen kenbaar maken.
De kosten voor deze dag kun je overmaken naar: NL18 ABNA 0474 8270 70, t.n.v. Agora Club 7
Venlo ad Mosam , o.v.v. ALV 2019
N.B. Afmeldingen na 20 mei kunnen we helaas niet restitueren.
Voor verdere vragen kun je bellen met Monique Streng : +31 6 23001944.
We verheugen ons op jullie komst.
Tot 1 juni,
Agora club Nederland en Agora Club 7 Venlo ad Mosam.
P.S. graag je badge meenemen.

Routebeschrijving
Vanuit Nijmegen:
Snelweg A73 richting Venlo. Neem afrit 9 Venray, einde afslag links. Bij de tweede rotonde linksaf,
richting Ysselsteyn. Vervolg de weg rechtdoor, deze gaat over in de N277 (Middenpeelweg). Neem op
de tweede rotonde (na ± 11 km) de 3de afslag naar de Peelstraat. Na ongeveer 500 meter vindt u
Equestrian Centre de Peelbergen aan de linkerkant.
Vanuit Eindhoven:
Snelweg A67 richting Venlo. Neem afrit 38 Helden-Sevenum. Sla aan het einde van de afslag linksaf
onder de snelweg door N277 richting Ysselsteyn. Neem op de N277 (Middenpeelweg) op de derde
rotonde de eerste afslag(rechts) naar de Peelstraat. Na ongeveer 500 meter vindt u Equestrian
Centre de Peelbergen aan de linkerkant.

Reizen met openbaar vervoer raden wij af vanwege de slechte verbinding.

