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Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op 
dinsdag 31 januari 2017 in het Borchuus. 
Aanvang 19.45 uur. 
 
AGENDA: 
 
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst. 
 
2. Mededelingen. 
 
3. Jaarverslag van de 2e secretaris. 
 
4. Jaarverslag van de penningmeester – kascontrole – 
    benoeming kascommissie. 
 
5. Commissiewisselingen: wijzigingen (naam, adres en email) 
    graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan: 
    Bernarda Tannemaat tel. 0315 248936 of email 
    btannemaat@lijbrandt.nl 
 
6. Huldiging jubilerende leden. 
 
7. Bestuursverkiezing: 
    Aftredend en herkiesbaar is Hannie Jolink. 
    Aftredend en niet herkiesbaar is Bernarda Tannemaat. 
    Kandidate is: Gerrie Wisselink – Radstake, 
                          Vlakkeeweg 8 te Varsseveld. 
 
    Leden die tegenkandidaten willen stellen kunnen dit schriftelijk 
    doen, voorzien van 10 handtekeningen, tot uiterlijk een half uur                                  
    voor aanvang van de bijeenkomst bij het bestuur. 
 
8. PAUZE. 
 
9. De heer Bert Scheuter uit Varsseveld, verzorgt het tweede 
    gedeelte van de avond. Hij is van huis uit tekenleraar, maar is                   
    ook van andere markten thuis o.a.: beeldend kunstenaar,  
    dichter, verteller, presentator etc. Maar bij de meesten van ons      
    zal hij bekend zijn van zijn columns in de Gelderlander. 
    Hij vertelt deze avond in het algemeen over gedichten, leest 
    voor uit eigen dichtwerk en ook uit zijn columns, die soms ook  
    Varsseveldse thema’s hebben. 
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10. Rondvraag en sluiting. 
 
      We wensen u een fijne avond! 
 
Diverse mededelingen: 
De contributie voor 2017 is euro 50,50. 
De verdeling is: landelijke kas euro 16,95, provinciale kas euro 
7,30 en de afdelingskas euro 26,25. 
Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 15 oktober 2017 
gebeuren, het liefst schriftelijk bij de secretaris. 
 
De handwerkgroep start met een cursus stokhaken. 
U kunt kiezen voor een avond:19.30 t/m 21.30 uur of 
middag:13.30 t/m 15.30 uur. De data zijn 16 februari en 2 maart 
2017. De kosten zijn euro 6,- per keer. U brengt zelf garen en een 
bijpassende haaknaald plm. 3½ mee. Voor een stok wordt 
gezorgd. U kunt zich opgeven op de nieuwjaarsreceptie, de 
jaarvergadering of bij Betsy Wisselink 0315 231499. Bij haar kunt 
u ook inlichtingen inwinnen. 
De cursus is bij Marian Neerlaar, Idinkweg 6 Sinderen. 
 
Provinciaal nieuws: 
Handwerktentoonstelling: 23 en 24 maart 2017 in het Kulturhus, 
Raadhuisstraat 6 in Vorden. 
Agrarische PR-dag: 25 april 2017 in de Radstake, Twenteroute 8 
in Heelweg. 
Provinciale Ontmoetingsdag, op woensdag 5 april 2017. 
De locatie wordt later bekendgemaakt. 
 
Vandaag is de dag 
hij komt maar één keer, 
morgen dan is het 
vandaag al niet meer. 
Niet zeuren, geniet 
van het leven, het mag, 
maar doe het vandaag, 
want vandaag is de dag. 
 
Gedicht van Toon Hermans. 
 
 


