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Beste dames,

Zij Actief IJsselstein
AGENDA 2015

Een nieuw jaar is begonnen en natuurlijk voor u allen nog de beste wensen voor 2015.
We gaan er weer een mooi en gezellig Zijactief jaar van maken.
We beginnen met een avond vol verrassingen met een Ridderlijk optreden en een power
Point presentatie over het ontstaan van het Koningshuis.

Noteert u de volgende
data alvast:

Ma 16/2
Don 12/3
Vrij 17/4
Woe 20/5
…juni ….dag
….sept dagje uit
Din 13/10
Ma16/11
Din 8/12
De ontbrekende data
in juni ,september
volgen z.s.m.
Ledenadministratie
Willy de Cocq
Gildemeesterlaan13
3401 GL IJsselstein
030-6874022
Introducées: betalen
€ 3,50 (extra)

www.zijactiefijsselstein.nl

hier vindt u ook foto´s
en verslagen
van onze activiteiten!
Let op
NieuwNieuwNieuw.
Rekening nummer:
NL10INGB006739303 t.n.v
Zijactief IJsselstein

Wij nodigen u graag uit voor deze avond:
Datum:
woensdag 14 januari 2015
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
De Oase
Opgeven is niet nodig.
De agenda van de jaarvergadering is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Een korte terugblik op het jaar 2014 door de secretaris.
3. Voorlopig financieel verslag van de penningmeester en vaststellen contributie.
Definitief financieel jaarverslag volgt later dit jaar,.
4. Verslag kascontrole commissie en verkiezing nieuw lid voor deze commissie
volgt later dit jaar.
5. Bestuursverkiezing:
Aftredend, niet herkiesbaar: Barbara Cazander
Aftredend, niet herkiesbaar: Anneke Boer
Aftredend, wel herkiesbaar: Corry van Schaik
Nieuwe bestuursleden voor de functie van:
Voorzitter
Cobie de Wit
Penningmeester
Cobie Doesburg
Secretaris
Willy de Cocq.
Na de korte jaarvergadering brengen wij een toost uit op het nieuwe jaar en
nemen wij afscheid van Barbara en Anneke.
BELANGRIJKE ZAKEN:Mocht u een vraag of opmerkingen 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 vergadering
beantwoord.

