Een vooruitblik op de ledenvergadering over KLV2020

‘WHEN YOU’RE FINISHED CHANGING
YOU’RE FINISHED’
(Benjamin Franklin)

1. KLV gaat zich explicieter concentreren
op de ondersteuning van leden. De
overige alumni kunnen we overlaten
aan Wageningen University. Dit heeft
onder andere tot gevolg dat we het
beheer van de alumnidatabase aan hen
overdragen.

Paul den Besten, directeur van KLV
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OVER DE ALV
De algemene ledenvergadering van KLV vindt plaats in Impulse, Stippeneng 2, Wageningen Campus.
De vergadering begint om 20:00 uur. Voorafgaand aan de vergadering, vanaf 19:00 uur, staat er een borrel, koffie en thee voor u klaar,
zodat u nader kunt kennismaken met het bestuur en van gedachten kunt wisselen over de voorgestelde koers.
Alle leden van KLV worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via secretariaat.klv@wur.nl
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