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06 25 19 21 22
NL25 RABO 0195 2264 61

Voorheen Voorwaarts (1896) en VIOS (1897)

Uitnodiging
Het bestuur van IJsvereniging Vinkeveen nodigt u uit voor de
Algemene ledenvergadering
op vrijdag 18 november 2022 in ‘t Meertje, Achterbos 101, Vinkeveen.
Aanvang: 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen: St. Nicolaaswandeltocht 2022:
Avond4daagse 2023

12 november
23 t/m 26 mei

3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Notulen ledenvergadering 8 november 2019
5. Financiële verslagen en bevindingen kascommissie

6. Bestuursverkiezing:
• Aftredend en herkiesbaar:

•

André Bakker
Otto Börger
Cees van der Greft

Door de corona uitgestelde huldigingen Marga 26 jaar penningmeester, Otto
27 jaar bestuurslid en ook nog afscheid van Nellie en Ad.

7. Rondvraag
8. Sluiting
• Traditioneel zullen enkele rondjes bingo gespeeld worden.

Wij zien u graag op vrijdag 18 november.
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Vinkeveen, oktober 2022
Aan alle leden van IJsvereniging Vinkeveen,
Het is door de Corona al weer een tijd geleden, maar alles lijkt er op dat wij 18
november weer als vanouds een algemene ledenvergadering kunnen organiseren. Om
eerlijk te zijn hebben wij dit best wel gemist. Wij moedigen daarom alle leden ook aan
naar ’t Meertje te komen, want hoe fantastisch is het dat dit weer kan.
Ondertussen best wel een naar woord ‘Corona’, maar ook wel een onderdeel in ons
bestaan. Het heeft ook best wel nieuwe inzichten gegeven, waaronder dat wij ontdekte
dat veel leden (en ook wij) het heel prettig vinden in plaats van contant nu via de bank te
betalen.
Bij deze nieuwsbrief het contributiekaartje voor seizoen 2022-2023. Wilt u zo
vriendelijk zijn de contributie van € 5.—over te maken op:
Bankrekeningnr. NL 25 RABO 0195 2264 61 t.n.v. IJsvereniging Vinkeveen met de
vermelding van het nummer wat op uw contributiekaartje staan.
We zien uw betaling graag voor 15 december op onze bankrekening gestort.
Wilt u liever contant betalen, kunt u de € 5.—in een enveloppe bij een van de
bestuursleden in de brievenbus doen:
Stefano van Schie (Achterbos 115) of Marga Turenhout (Turelurenlaan 22).
Alvast vriendelijk bedankt.
Deze periode van drie jaar heeft best wel zijn gevolgen gehad. Ook het bestuur heeft
elkaar niet meer zo veel gezien en ondertussen is het best wel het een en het ander
verandert in het bestuur. Zonder dat wij ze konden huldigen in de ledenvergadering
zitten Marga en Otto al weer meer dan 25 jaar in het bestuur en in alle kilte zijn Nellie en
Ad uit het bestuur gegaan. Aan de voorzitter natuurlijk de taak om deze schade te
repareren. Daar heeft hij toch een beetje u hulp bij nodig. Hij wil met u wel bevinden uit
naam van de leden de jubilarissen en vertrokkenen met partner een etentje aan bieden
met het gehele bestuur. Dat is echt niet te veel voor deze zwaargewichten uit het
bestuur. Natuurlijk regelt de voorzitter de bloemen voor 18 november.
Wij hopen u te zien op de vergadering, zodat wij kunnen proosten op een wie weet
mooie winter.
Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de bestuursleden of stuur een mail
naar: ijsverenigingvinkeveen@gmail.com
Met vriendelijke groeten,
Bestuur IJsvereniging Vinkeveen.

