
 1 bericht • Pagina 1 van 1

17 april a.s. Lezing door Gerard Schellekens en ALV
door David Bakker » 19 maart 2010 08:45

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

1 bericht • Pagina 1 van 1

Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.

17 april a.s. Lezing door Gerard Schellekens en ALV
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Zaterdag 17 april 2010 vindt de Algemene Jaarvergadering van vrijdenkersvereniging De Vrije
Gedachte plaats te Utrecht. 

Lezing
Voorafgaande aan de vergadering houdt Gerard Schellekens (Stichting Vrijwillig Leven) een lezing
met als thema: "Vrij leven is vrij sterven". Na afloop is er tot 12.00 uur gelegenheid tot debat. De
lezing is zowel voor leden als niet-leden gratis toegankelijk.

Lunch
Om 12.00 uur wordt er een lunch geserveerd waarbij ook niet-leden kunnen aanschuiven. Niet-
leden betalen voor de lunch een bijdrage van € 8,50. Voor leden is het gratis.

Vergadering
Aansluitend aan de lunch vindt tot ca. 15.00 uur de Algemene Jaarvergadering plaats. De
Algemene Jaarvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden van de vereniging en
genodigden met goedkeuring van het bestuur. 

Locatie: Het gebouw van de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Datum: 17 april 2010
Zaal open: 10.30 uur
Aanvang lezing: 11.00 uur
Aanvang lunch en aansluitend vergadering: 12.00 uur
Afsluiting: ca. 15.00 uur

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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