Beste dames,
ZijActief IJsselstein
AGENDA 2014
PROVINCIE BESTUUR:
Do. 20/3 Ledendag ZAU

Woe 9/4
Thema/creatief
over Pasen
Di 13/5
De historie over
ondergoed
18/6 fietsdag

We hebben allemaal een voor- en achternaam, soms zelfs meerdere. Hebt u zich
wel eens afgevraagd hoe en wanneer onze namen ontstaan zijn en wat ze
betekenen?
Mw. Conny Biesheuvel weet er alles van en komt ons hierover vertellen, deels
in quiz-vorm. Ook zullen er in de pauze boeken ter inzage zijn.
Wij nodigen u uit voor deze avond op:
Datum:
dinsdag 11 maart 2014
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
De Oase
De avond is gratis en u hoeft zich niet op te geven.

CONTRIBUTIE
Hebt u de contributie al betaald? Zo niet, wilt u dan € 35,00 UITERLIJK 1
MAART overmaken op rekening nummer NL04 RABO015 92 85 429 t.n.v.
ZijActief IJsselstein + VERMELDING VAN UW VOORNAAM EN
MEISJESACHTERNAAM. Let u op het IBAN rekening nummer!

17/9 dagje uit
Rekening nummer:

NL04 RABO 0159 2854
29
t.n.v.
Zijactief IJsselstein

Ledenadministratie:
Corrie Vernooij
Corrie.vernooij@gmail.com
Tel.nr. 030 6887543
Noord IJsseldijk 105
3402 PG IJsselstein
Introducées: betalen
€ 3,50 (extra)

www.zijactiefijsselstein.nl

hier vindt u ook foto´s
en verslagen
van onze activiteiten!

“NOODKREET: UITBREIDING BESTUUR PURE NOODZAAK
WIJ HEBBEN U NODIG!”
Dit was onze oproep in de vorige nieuwsbrief. HELAAS heeft dit geen enkele
reactie opgeleverd!
Dames, dit is een ernstige zaak! Wat er ook in de nieuwsbrief stond: “Als er
vóór 1 mei geen kandidaten zijn, zal het bestuur genoodzaakt zijn vóór 1 juni bij
het provinciale bestuur aan te kondigen dat ZijActief IJsselstein opgeheven
gaat worden.” Met zoveel leden kan dit toch niet gebeuren!
Voor informatie kunt u Barbara Cazander benaderen, tel.nr. 030-6878051 of
barbara.cazander@kpnmail.nl en u kunt altijd een vergadering vrijblijvend
bijwonen. EEN VERENIGING KAN NIET ZONDER BESTUUR.

UITNODIGING PROVINCIEBESTUUR ZIJACTIEF UTRECHT
U kunt zich nog aanmelden voor de jaarvergadering van ZijActief UTRECHT tot
10 maart uiterlijk.
Nog even op een rijtje:
Wanneer: donderdag 20 maart 15.30u (zaal open 15.00u) tot 22.00u
Locatie: Gasterij de Milandhof, Middenweg 2, Zegveld
Kosten: € 5,00 incl. soep, broodjes, consumpties
Opgeven bij: Annie van Doorn, e-mail jdoorn@kabelfoon.nl of tel.nr.
0652101520 en maak € 5,00 over op rek. nr.NL04 RABO 015 92 85 429 t.n.v.
ZijActief IJsselstein o.v.v. uw naam + Zegveld.
Meer informatie vindt u in de vorige nieuwsbrief.

