
Onderwerp: Vooraankondiging PGB 2017

Uden, .. juli 2017

Beste Partner van Stichting Uden WereldWijd,

Het bestuur van stichting Uden WereldWijd (UWW) wil u alvast informeren over de 
PartnerGroepBijeenkomst 2017.

De planning voor de komende UWW-PartnerGroepBijeenkomst (PGB) is maandag, 4 september as. 
om 19.30 uur in de ruimte van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o.

Hoewel de agenda nog niet  definitief is ( U zult deze tijdig voor de vergadering ontvangen) treft u 
onderstaand een concept aan. :

1. Opening om 19.30 uur.
2. Stand van zaken bij Uden WereldWijd
3. De notulen van de PGB 2016 ( zie website)
4. Financiële situatie en Fonds Kleinschalige Projecten (FKP) .
5. Kledinginzameling
6. Presentatie 2 nieuwe partners.
7. P a u z e
8. Presentatie 2 nieuwe partners
9. Voorwaarden Partners en FKP.
10. Wat verder ter tafel komt. 
11. Rondvraag en afsluiting omstreeks 21.00 uur.

Wilt u meer lezen over Uden WereldWijd of over de vorige PGB  ga naar de website 
www.udenwereldwijd.org  in het hoofdmenu naar Partners, Partnergroepbijeenkomst, 2016.     
Alvast uw aandacht voor de komende ronde van het Fonds Kleinschalige Projecten. Op de website 
kunt u alles lezen over de aanvragen voor uw project onder Fondsen. U kunt het aanvraagformulier 
downloaden van de website en opsturen naar het secretariaat of daarop invullen. Wel willen we u 
erop wijzen dat de betrokken partners, die eind 2016 een toekenning uit het FKP hebben ontvangen 
om niet te vergeten een schriftelijke verantwoording van het project en de besteding van de 
uitgekeerde financiële ondersteuning te sturen naar de secretaris, Zonder deze gegevens zullen we 
een nieuwe aanvraag niet in behandeling nemen

We hopen dat u deze datum alvast zult noteren en dat we een of meerdere vertegenwoordigers van 
de bij het UWW aangesloten partners op die avond welkom mogen  heten. Mocht u nog andere 
agendapunten willen inbrengen of  opmerkingen hebben, laat dit dan even weten aan 
tonvandervegt@hotmail.com of aan het adres van het secretariaat of aan een van de bestuursleden, 
van wie u de contactgegevens vindt op onze website.

Graag tot  4 september.

Met vriendelijke groeten, Ton van der Vegt,  secretaris stichting Uden WereldWijd. 


