ZijActief
Utrecht

Van hoofdwegen A 12
1
Neem afslag Woerden[afslag 14] richting
Woerden
2
Ga na 450 m rechtsaf op de Europabaan richting Woerden
3
Ga na 0.6 km linksaf de Wulverhorstbaan op
4
Neem na 1.2 km de tweede afslag op de rotonde (op de
Wulverhorstbaan)
5
Ga na 0.7 km rechtsaf de Waardsebaan op
6
Ga na 1.3 km linksaf de Rembrandtlaan op
7
Ga na 0.6 km rechtsaf de Leidsestraatweg op richting Alphen
aan den Rijn
8
Ga na 225 m rechtsaf de Zegveldse Uitweg op
9
Na 3.8 km bent u gearriveerd (Middenweg 2, 3474KC, Zegveld
( Gemeente Woerden))

Uitnodiging Jaarvergadering
ZijActief Utrecht
donderdag 19 maart 2015

Programma

!

15.00 uur

Welkom door provinciaal voorzitter Corrie Hagoort.
Meditatief moment

15.15 uur

Jaarvergadering:
Verslagen door Oda van Groen.
- Verslag vergadering 20 maart 2014.
- Jaarverslag over 2014.
Financiën door penningmeester Joke van Wijngaarden.
- Uitleg financiën 2014.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2014.
- Goedkeuring begroting 2015.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Joke van
Wijngaarden en Wil van Echtelt.
Op dit moment hebben wij nog geen kandidaatbestuursleden om deze vacatures in te vullen.
Graag uw aandacht hiervoor.
Afscheid van Joke en Wil.

16.30 uur

Pauze met koffie en thee.

17.00 uur

Spreekster: Mariëtte Helming – De Opruimcoach
Zij vertelt over haar werk als Professional Organizer.
Daarin adviseert zij mensen hoe zij structuur in hun
werk, administratie of financiën aan kunnen
brengen. Dit kan ook in de huishouding zijn.

18.15 uur

Tijd voor een drankje en aansluitend het buffet met
soep en broodjes.

20.00 uur

Eerste optreden van ”Unstressed”.
Vijf knotsgekke vriendinnen verzorgen een spetterend
optreden.
Pauze met koffie en thee.
Vervolg optreden van “Unstressed”

22.00 uur

Afsluiting.

Het bestuur van ZijActief Utrecht
nodigt u van harte uit
tot het bijwonen van
de
JAARVERGADERING/LEDENDAG
te houden op
DONDERDAG 19 MAART 2015.
Aanvang: 15.00 uur.
Zaal open en ontvangst met koffie vanaf 14.30 uur.
Deze vergadering wordt gehouden in:
Gasterij ‘De Milandhof”,
Middenweg 2,
3474 KC Zegveld.
Telefoonnummer: 0348 691397.

Na afloop kan nog even gezellig worden nagepraat onder het genot
van een drankje.

