Beste dames,

ZijActief IJsselstein
AGENDA 2014
Noteert u de volgende
data alvast:

Woe 12/2
Di 11/3
Woe 9/4
Di 13/5
…juni ….dag
….sept dagje uit
Di 14/10
Woe 12/11
Woe 17/12
De ontbrekende data
in juni en sept volgen
z.s.m.

Introducées: betalen
€ 3,50 (extra)

www.zijactiefijsselstein.nl

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

Rekening nummer:

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

Het bestuur wenst u voor 2014 een goede
gezondheid, veel voorspoed en geluk!
De feestdagen zijn alweer voorbij en een nieuw jaar is begonnen. We gaan er met z´n
allen weer een mooi ZijActief-jaar van maken!
De eerste activiteit in 2014 is de jaarvergadering, gevolgd door aandacht voor het
GOEDE DOEL.
Het Goede Doel voor 2014 is “Stukkie Fietsen”. Dit is een onderdeel van het meldpunt
vrijwillige thuishulp van Pulse. Mw. Kleiweg zal hier een en ander over komen
vertellen. In plaats van de collectebus hebben wij deze keer gekozen voor een paar
rondjes Bingo onder deskundige leiding van dhr. Nico van Sijl. Bij binnenkomst
ontvangt u 5 bingokaartjes voor 5 rondes. Hiervoor betaalt u eenmalig € 3,50 wat
bestemd is voor het Goede Doel. Per ronde zijn leuke prijsjes te winnen.
Wij nodigen u graag uit voor deze avond:
Datum:
woensdag 15 januari 2014
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
De Oase
Voor de “Bingo voor het Goede Doel” graag meenemen:
1 pen of potlood
€ 3,50 (gepast!)
Opgeven is niet nodig.
De agenda van de jaarvergadering is als volgt:
1.
Opening door de voorzitter.
2.
Een korte terugblik op het jaar 2013 door de secretaris.
3.
Financieel verslag van de penningmeester en vaststelling van de
contributie.
4.
Verslag kascontrole commissie en verkiezing nieuw lid voor deze
commissie.
5.
Bestuursverkiezing:
Aftredend, niet herkiesbaar:
Marja Oostveen
Aftredend, wel herkiesbaar:
Marie-José Manders
Kandidaat bestuurslid:
???????
Afscheid van Marja vindt op een later moment plaats. Zij zal tot en met juni 2014 de
nieuwsbrief nog verzorgen.
BELANGRIJKE ZAKEN:
1. Mocht u een vraag hebben voor het bestuur, wilt u dit dan schriftelijk, uiterlijk
10 januari, aan één van de bestuursleden doorgeven? Dit kan per e-mail of in de
brievenbus. De vraag wordt dan tijdens de jaarvergadering beantwoord.
2. Wij zoeken nog steeds nieuwe bestuursleden! Kandidaten voor een bestuursfunctie
kunnen zich aanmelden bij de voorzitter (Barbara Cazander) tot 5 dagen voor de
jaarvergadering.
Na de jaarvergadering brengen we een toast uit op het nieuwe jaar!
Daarna is het woord aan mw. Kleiweg, gevolgd door de BINGO.

ZijActief Utrecht
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief van ZijActief UTRECHT met o.a. informatie over

de ledendag op 20 maart. De uitnodiging hiervoor volgt in een latere nieuwsbrief.

