N I E U W S B R I E F
Beste dames
Voor volgende week hebben we uitgenodigd valkenier Gerrit Boom uit Ameide.
Als uilenspecialist fokt hij zeldzame uilensoorten, met de bedoeling ze later weer
vrij te laten. Sommige mannetjes maakt hij tam en gebruikt ze voor demonstraties.

ZijActief IJsselstein
AGENDA 2016
Woensdag 16 maart
Ja zuster, nee zuster

Door feitjes en leuke weetjes zult u geboeid raken en misschien wilt u wel een
selfie maken met een uil! Ze zijn aan mensen gewend, u kunt ze zelfs aanraken.

Maandag 18 april

Nieuwsgierig geworden. Kom dan naar

Metje Blaak
De Oase om 20.00 uur op dinsdag 16 februari
Dinsdag 17 mei
Line Dance

Maar eerst beginnen we met de jaarvergadering.
De agenda is als volgt:

En niet te vergeten
Jaarvergadering ZijActief
Utrecht op 17 maart in Zegveld.







Rekeningnummer
NL10INGB0006739303
t.n.v.
ZijActief IJsselstein.

Opening door de voorzitter.
Terugblik op het jaar 2015 door de secretaris.
Financieel verslag door de penningmeester en vaststelling contributie.
Het verslag van de financiën sturen we hierbij mee.
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw kascommissielid.
Bestuursverkiezing:
Annie van Doorn is aftredend en herkiesbaar.

Mocht u een vraag hebben voor het bestuur, dan kunt u deze vóór 12 februari
a.s. per mail of per brief indienen. Het bestuur zal tijdens de vergadering hierop
antwoord geven.
Nog even dit……….

Ledenadministratie:
Willy de Cocq
willydecocq52@gmail.com
Telefoon: 030-6874022
Gildemeesterlaan 13
3401 GL IJsselstein

Introducées zij van harte
welkom. Zij betalen
€ 5,00 (extra)
www.zijactiefijsselstein.nl
Hier vindt u ook foto’s en
verslagen van
onze activiteiten!

*Heeft u er nog aan gedacht de contributie over te maken? Graag vóór 1 maart
op rekeningnummer NL10 INGB 000 67 39 303 met vermelding van uw
voornaam en meisjesnaam.
*De aanmeldingen voor ‘Ja zuster, Nee zuster’ zijn overweldigend. Dit wordt een
echte ZijActief ‘ladies night’. Binnenkort hoort u er meer van.
*Bij deze nieuwbrief krijgt u ook een uitnodiging van ZijActief provincie Utrecht
voor de jaarvergadering op donderdag 17 maart in het zalencentrum in Zegveld.
Het is echt een aanrader, elk jaar is het weer een heel gezellige dag vol
ontmoeting, informatie en amusement. Geef u snel bij ons op.

Tot ziens op dinsdag 16 februari,
Het bestuur.

