Beste dames,
ZijActief IJsselstein
AGENDA 2014
Di 11/3
Woe 9/4
Di 13/5
18/6 fietsdag
17/9 dagje uit
Woe 15/10 (=
GEWIJZIGD)
Woe 12/11
Woe 17/12
PROVINCIE
BESTUUR:
Do. 20/3 Ledendag
ZAU
(uitnodiging zie bijlage)

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

Lydia Blom heeft een boek geschreven met de titel “Weikeuen”. Al klinkt het misschien
wel zo, het gaat niet over koeien of varkens. Het woord ‘weikeu’ staat voor iemand die
voor zichzelf denkt en niet zomaar aanneemt wat de rest van de wereld vindt.
Dit cultuurhistorisch werk bestaat uit 550-pagina´s met ontroerende, verbazingwekkende,
interessante en vaak ook humoristische verhalen over de familie Verweij uit
Lopikerkapel. Zo waren zij bijvoorbeeld de oprichters van de illegale zeezender Radio
Veronica met de bedoeling reclame te maken voor hun kousenhandel. Lydia geeft lezingen over haar boek.
Lydia is doof en brengt een doventolk mee. Ook hierover zal
zij een en ander vertellen en kunnen er vragen gesteld worden.
Wij nodigen u uit voor de lezing door Lydia Blom op:
Datum:
woensdag 12 februari 2014
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
De Oase
De avond is gratis en u hoeft zich niet op te geven.

CONTRIBUTIE
Zoals in de jaarvergadering door Anneke werd meegedeeld, is de contributie € 35,00
per jaar gebleven. Mocht u de contributie nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij
u vriendelijk dit UITERLIJK 1 MAART te doen 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!

NOODKREET: UITBREIDING BESTUUR PURE NOODZAAK
WIJ HEBBEN U NODIG!
Het bestuur bestaat nu, na de jaarvergadering, uit nog maar 5 dames. Marja is
afgetreden MAAR er is geen nieuw bestuurslid bij gekomen. U kunt begrijpen dat dit
een probleem is, temeer omdat Barbara aan haar laatste bestuursjaar is begonnen
en er dus voor 2015 ook een nieuwe voorzitter moet komen.
Natuurlijk zijn we blij met leden die een helpende hand bieden, maar hier redden we
het niet mee. We zijn dus wanhopig op zoek naar nieuwe bestuursleden! Als u twijfelt
of vragen heeft, neemt u dan contact op met Barbara Cazander, tel.nr. 030-6878051 of
barbara.cazander@kpnmail.nl . U kunt altijd een vergadering vrijblijvend bijwonen.
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. Voor zo´n mooie grote vereniging als wij zijn, zou dit toch niet mogen
gebeuren! Het bestuur hoopt dan ook van harte dat het NIET zo ver komt!

WIJZIGING LEDENADMINISTRATIE
Tot nu toe deed bestuurslid Anneke Boer, naast het penningmeesterschap, ook de
ledenadministratie. Dit gaat veranderen: met ingang van 1 februari 2014 zal de
ledenadministratie bijgehouden gaan worden door één van onze leden,
Corrie Vernooij. U kunt bij haar terecht voor:
- een adreswijziging
- een gewijzigd of nieuw e-mailadres
- opzeggen
- opgave nieuw lid (zie ook het inschrijfformulier op www.zijactiefijsselstein.nl ).
Haar contact gegevens vindt u in de linker kolom.

Introducées: betalen
€ 3,50 (extra)

www.zijactiefijsselstein.nl

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

JAARBOEKJE
Zoals Barbara al meedeelde tijdens de jaarvergadering, is er geen jaarboekje gemaakt. Dit vanwege het vele werk en de minimale bestuursbezetting. Alle algemene
lidmaatschapsvoorwaarden en het jaarprogramma vindt u vanaf nu op onze website:
www.zijactiefijsselstein.nl . Dames zonder e-mail adres zullen deze informatie in de
brievenbus ontvangen. Voorafgaand aan elke activiteit ontvangt u een nieuwsbrief, dit
blijft ongewijzigd.
Mocht uw e-mail adres nog niet bij de ledenadministratie bekend zijn, geeft u dit
dan alstublieft door! Voor u een kleine moeite, voor de bezorger een adres minder!
SNOETENBOEK
Het up-to-date houden van het zgn. “snoetenboek” kost veel tijd en energie. Het
bestuur heeft dan ook besloten het “snoetenboek” vanaf nu niet meer bij te werken. U
ontvangt geen aanvullingen meer.

UITNODIGING PROVINCIEBESTUUR ZIJACTIEF UTRECHT
Hier vindt u de uitnodiging van ZijActief Utrecht met het programma voor de
jaarvergadering in Zegveld op donderdag 20 maart a.s.
De kosten zijn € 5,00 per persoon. Dit is incl. soep, broodjes en
consumpties.
Als u hier naar toe wilt, geeft u zich dan z.s.m., MAAR UITERLIJK
10 maart, op 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.

