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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
 
 

 

 

Estimat assembleista: 
 

 Per la present el convoquem a l'Assemblea General Extraordinària que es 
celebrarà el pròxim dia 18 de desembre del present a les 17:00 en 1ª 
convocatòria i a les 17:30 en 2ª convocatòria en els locals d'avinguda d'Alacant, 
108 de Bellreguard (València), per a tractar el següent ordre del dia: 
 

1. Al·locució del President:  

 Explicació de la situació de les llicències federatives amb la RFEB i 
taxa nacional. 

 Explicació de la reclamació presentada a la RFEB, quota federativa 
2016-2017. 

2. Votació: llicències territorials i el pagament de la taxa nacional: 

I. A favor de pagar la taxa nacional. 

II. En contra de pagar la taxa nacional. 

3. Precs i qüestions. 

 

A l'espera de comptar amb la seva presència, donada la importància dels temes a 
tractar, quedem a la seua disposició. 
 

 
València 24 de novembre 2016 

       Javier Muñoz 

       President F.B.C.V. 
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 
 

 

 

 

Estimado asambleísta: 
 
 Por la presente te convocamos a la Asamblea General Extraordinaria que se 
celebrará el próximo día 18 de diciembre del presente a las 17:00 en 1ª convocatoria 
y a las 17:30 en 2ª convocatoria en los locales de Avenida de de Alicante, 108 de 
Bellreguard (Valencia), para tratar el siguiente orden del día: 
 
1. Alocución del Presidente:  

 Explicación de la situación de las licencias federativas con la RFEB y tasa 
nacional. 

 Explicación de la reclamación presentada a la RFEB, cuota federativa 2016-
2017. 

2. Votación: licencias territoriales y el pago de la tasa nacional: 

I. A favor de pagar la tasa nacional. 

II. En contra de pagar la tasa nacional. 

3. Ruegos y preguntas. 

 
 

A la espera de contar con su presencia, dada la importancia de los temas a tratar, 
quedamos a su disposición. 
 
Valencia 24 de noviembre 2016 

       Javier Muñoz 

       President F.B.C.V. 
 

 

 


