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            MEDEDELINGENBLAD 
 

TERUGBLIK 

Dinsdag 8 november was er samen met de Binder een Ladies Night georganiseerd. Er was een  

grote opkomst van vrouwen oud en jong. Het was erg gezellig met veel kraampjes, een  

modeshow en een verloting. Ook was er live muziek en waren er dansdemonstraties.  

 

UITNODIGING 

Onze volgende afdelingsavond is de Kerstavond. Hiervoor kon men zich opgeven. De 

Kerstavond wordt gehouden op dinsdag 13 december 2022 om 19.00 uur in de Binder. Deze 

avond wordt verzorgd door Martine Dubois. Zij neemt haar harp mee en zal daar ook op spelen 

en ons er iets over vertellen. 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

We zijn nog met het nieuwe programmaboekje bezig. Het is bijna klaar, maar het lukte niet om 

het al mee te geven met dit mededelingenblad. Het zal met de jaarvergadering in januari 

worden uitgedeeld. 

Het bestuur verzoekt om bij een verhuizing de adreswijziging zo spoedig mogelijk door te geven 

aan de ledenadministratie. Dit moet dan nog weer doorgegeven worden aan het hoofdbureau 

en er gaat meestal nog wat tijd overheen eer alles is verwerkt.  

 

                                                     

                                                  MEDELINGENBLAD JANUARI 2023 
 

Hierbij de uitnodiging voor de jaarvergadering op dinsdag 10 januari 2023 om 19.45 uur in de 

Binder.  

A. Huishoudelijk gedeelte 
Agenda 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Bespreking sociaal verslag 2022 

4. Bespreking financieel verslag 2022 

5. Verslag kascontrolecommissie 

6. Benoeming nieuw lid kascontrole 

7. Huldiging jubilarissen. Er zijn 4 jubilarissen. D. Beenen-Klingenberg, G. Penning-Immeker 

en A. Timmer-Centen zijn 25 jaar lid en G. Ekkelenkamp-Van de Veen is al 40 lid. 

8. Rondvraag 

Er is dit jaar geen bestuursverkiezing. Er is wel een vacature in het bestuur, maar daar is nog geen 

kandidaat voor gevonden. Wie voelt zich geroepen of weet iemand die de lege plaats in het 

bestuur in wil vullen? 

B. Verhalenbingo 

 

KOFFIE EN THEE SCHENKEN 

Mevr. R. Kiewiet-Seinen met haar groepje 

Mevr. J. Regeling-Kikkert met haar groepje 

 

 

De deelname aan alle activiteiten die georganiseerd worden zijn voor eigen risico van de leden. 


