Afdeling Varsseveld
Uitnodiging januari
2018

Secretariaat: Ans Bijenhof
tel: 0315-242785
email: abijenhof1953@gmail.com

Uitnodiging voor de jaarvergadering op woensdag
31 januari 2018 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. Huldiging jubilerende leden (17).
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn Dineke Harmsen en
Willemien Schuurman.
Aftredend en niet herkiesbaar is Annie Rutgers.
Binnen het bestuur is er een takenwisseling: Gerrie Wisselink
wordt de nieuwe penningmeester.
Als 2e voorzitter is Lucy Hoogland, Sinderenseweg 31 ,
Varsseveld gevraagd en Ineke van der Laan, Gasthuisweg 41,
Varsseveld is als algemeen bestuurslid gevraagd.
Leden, die tegenkandidaten willen stellen, kunnen dit
schriftelijk doen tot uiterlijk een half uur voor het begin van de
vergadering bij het bestuur. Het voorstel met de tegenkandidaat
moet voorzien zijn van 10 handtekeningen.
7. PAUZE.
8. De heer Richard Klompenhouwer uit Sinderen vertelt over zijn
werk als grimeur bij Stage Entertainment Nederland
(Joop van den Ende en Albert Verlinde). Hij werkt mee aan
bijv. musicals, maar hij is ook als vrijwilliger betrokken bij
toneelgezelschap het Buurtschap te Sinderen.
9. Rondvraag en sluiting.

Commissiewisselingen: wijzigingen (naam, adres en e-mail)
graag zo spoedig mogelijk, vóór de jaarvergadering, doorgeven
aan Gerrie Wisselink tel. 0315 241199 of
gerriewisselink@hotmail.com
De collecte voor het Eendagsbestuur heeft bijna Euro 500,opgebracht. Het wordt een hele mooie avond op 18 april is ons
verzekerd!
Van de handwerkcommissie:
De handwerktentoonstelling is in het Kulturhus te Vorden op
22 en 23 maart 2018.
Op 12 april bent u welkom bij Marian Neerlaar, Idinkweg 6 te
Sinderen voor het maken van een levensboom in een metalen
ring. De cursus kost euro 15,- voor leden en euro 20,- voor niet
leden.
Aanmelden vóór 28 maart bij Jannie Wilbrink, Neede tel. 0545
291489 of
vvn.handwerkciegld@gmail.com
Dames, die onze avonden willen bezoeken, maar geen vervoer
hebben kunnen contact opnemen met Joke Wolsink tel. 0315
241717.
De volgende avond is dinsdag 20 februari 2018 met mevr.
Y. Oosterman, Westendorp over Beter in balans in de Eendracht.
Voor meer informatie over activiteiten zie www.vrouwenvannu.nl
of het magazine Vrouwen van Nu en natuurlijk onze eigen site:
vrouwenvannuvarsseveld.nl. U kunt inloggen met de
gebruikersnaam: lidvarsseveld en wachtwoord: var5042.
Alle activiteiten zijn voor eigen risico!

HERINNER JE GISTEREN
DENK AAN MORGEN,
MAAR LEEF VANDAAG!

Wij wensen u voor het jaar 2018:
12 maanden zonder ziekte
52 weken zonder stress
365 dagen van geluk
8760 uren zonder ruzie
525600 minuten vrede
31536000 seconden liefde!
Het bestuur Vrouwen van Nu.

