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Bowlen

Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 4 maart 2016

Dinsdag 22 maart 2016

We gaan weer bowlen met de jeugd van groep 6
t/m 14 jaar bij Erica in St. Hubert van 20.00 tot
21.00 uur. We vertrekken om 19.30 uur vanaf het
parkje aan de Korte Spruit. Opgeven kan tot
uiterlijk dinsdag 1 maart a.s. via info@neiehuukske.nl. Geven jullie ook door of jullie ouders kunnen rijden?

Graag nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, welke aanvangt om 20.30 uur bij ’t Wapen van Beers.

Paaseieren
zoeken
Zaterdag 26 maart 2016
Op zaterdag 26 maart a.s. mogen alle kinderen
t/m groep 8 (ook degenen die nog niet op school
zitten) paaseieren komen zoeken op De Tienmorgen. We vertrekken die middag om 14.30
uur met de fiets. We verzamelen bij het parkje
aan de Korte Spruit. Er zijn leuke prijsjes te winnen. Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd. Op het eind van de middag heeft de paashaas voor alle kinderen een kleine verrassing.
De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. Deelname is gratis. Ook met slecht weer gaat deze
activiteit door, alleen willen we dan met auto’s
gaan. In verband met de inkoop willen we graag
weten welke kinderen paaseieren komen zoeken. Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag
19 maart a.s. via info@neiehuukske.nl. Ook ouders zijn van harte welkom. Graag tot ziens op
26 maart!

Ledenadministratie
Om onze ledenadministratie up to date te houden,
verzoeken wij u vriendelijk alle wijzigingen die voor
ons van belang zijn door te geven via info@neiehuukske.nl. Denk hierbij aan: nieuw telefoonnummer, ander mailadres, wijzigingen in de gezinssituatie (thuiswonende kinderen die uit huis gaan, geboorte etc.). Alvast hartelijk dank!

Agenda
01. Opening.
02. Notulen ALV d.d. 24.03.2015 (zie achterzijde van dit Buurtnieuws).
03. Jaarverslag secretariaat.
04. Jaarverslag financieel.
05. Verslag Kascommissie.
06. Benoeming Kascommissie.
Piet Derks is aftredend; wie stelt zich beschikbaar?
07. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: Susan Hermanussen, Marco Jans
en Jenny van Mil.
08. Activiteitenkalender.
09. Mededelingen vanuit bestuur en commissies.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Klusochtend
Zaterdag 2 april 2016
Wie helpt ons op zaterdag 2 april van 9.00 tot 12.00 uur mee om
het veldje weer zomerklaar te maken? Denk aan snoeien, onkruid
verwijderen en eventueel wat kleine reparatiewerkzaamheden.
Vele handen maken licht werk! We hopen natuurlijk op mooi
weer en uiteraard worden alle vrijwilligers op tijd van koffie, thee
en wat lekkers voorzien. Opgeven mag (info@neiehuukske.nl),
maar is niet noodzakelijk. Graag zien we u op zaterdagochtend
2 april a.s. om 9.00 uur op het veldje!

