Afdeling Varsseveld
Uitnodiging januari
2019

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

Uitnodiging voor de jaarvergadering op woensdag
30 januari 2019 in het Borchuus. Aanvang 19.45 uur.
Agenda:
1. Opening en verslag van de vorige bijeenkomst.
2. Mededelingen.
3. Jaarverslag van de 2e secretaris.
4. Jaarverslag van de penningmeester-kascontrolebenoeming kascommissie.
5. Presentatie door Hannie Wisselink over de plannen van de
“wagenbouwers”. Aan het eind van de avond wordt een collecte
gehouden voor de optochtwagen 2019.
6. Huldiging jubilerende leden (22).
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar is Ans Bijenhof (secretaris).
Als vervangster is gevraagd Wilma Breuker, Merelstraat 16,
Varsseveld. 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.
8. PAUZE.
9. De heer Theo Rutgers uit Varsseveld, bestuurslid van Veilig
Verkeer Nederland afd. Oude IJsselstreek en district
Gelderland, vertelt over de doelstelling van de vereniging
(van basisschoolkind tot en met 80+ers). Hij frist onze verkeersregelkennis op en zal plaatselijke verkeerssituaties toelichten.
Hebt u vragen, dan kunt u die zeker stellen!.
10. Rondvraag en sluiting.

Commissiewisselingen: wijzigingen (naam, adres en e-mail) graag
zo spoedig, vóór de jaarvergadering, doorgeven aan
Ineke van der Laan tel. 0315 243548 of inekevdlaan@hotmail.com
De collecte voor ons 80-jarig jubileum tijdens de kerstviering heeft
euro 514,20 opgebracht.
Van de handwerkcommissie:
De handwerktentoonstelling is in het Kulturhus te Vorden op
21 en 22 maart 2019.
Dames, die onze avonden willen bezoeken, maar geen vervoer
hebben kunnen contact opnemen met Joke Wolsink
tel.: 0315 241717.
De volgende bijeenkomsten zijn:
donderdag 21 februari, zaterdag 16 maart (80-jarig jubileum),
woensdag ? april en dinsdag 14 mei.
Voor meer informatie over de activiteiten zie
www.vrouwenvannu.nl of het magazine Vrouwen van Nu en onze
eigen site vrouwenvannuvarsseveld.nl. U kunt inloggen met de
gebruikersnaam lidvarsseveld en wachtwoord var5042.

Alle activiteiten zijn voor eigen risico.

MORGEN

Wat vandaag niet is
kan morgen komen.
Vergeet daarom niet
te blijven dromen.
Deuren, vandaag nog dicht
gaan morgen misschien open.
Vergeet daarom niet
te blijven hopen.
De traan van vandaag
is morgen wellicht een lach.
Vergeet daarom niet
te leven.
ELKE DAG!

We wensen u,
dat er een jaar
op u wacht,
dat vooral
naar u lacht!

