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Oproep ALV:
Op de ALV van 13 maart is toegezegd in juni een Ledenvergadering te houden.
Deze vindt plaats op zaterdag 30 juni 2018, aanvang 15.00 uur, inloop 14.30.
De agenda wordt ongeveer 2 weken tevoren gepubliceerd.
Na afloop van de vergadering een borrel ter afsluiting van het lustrumjaar.
Bij mooi weer, kan ook worden ingeschreven voor een bbq.
Commissies.
In de ledenvergadering van 13 maart is een oproep gedaan aan de leden om in een aantal
commissies deel te nemen. Met ondersteuning van Lion Tokkie zijn commissies gevormd en
hebben deze tastbaar en zichtbaar resultaat opgeleverd. We willen hierbij Lion heel hartelijk
danken voor zijn inzet.
Resultaten.
De voorgestelde aanpassingen/statutenwijzigingen zijn op de ledenvergadering van 27 maart
goedgekeurd en zijn door de notaris verwerkt.
Dankzij de profielen- en kandidatencommissie kent iedereen nu de vacatures en zijn er al 4
ingevuld: wedsec jeugd, voorzitter jeugdafdeling, lid bestuursondersteuning en wedsec
senioren. Voor andere functies zijn kandidaten aangemeld, maar nog niet voor alle. Hou de
website in de gaten. Wil je wat doen voor jouw club. Vind je dat iets beter kan? Dit is je kans!
vvv.kandidatencommissie@gmail.com
Voortgang:
De visie- en beleidscommissie heeft een document opgesteld en de ruwe versie is inmiddels
aan het bestuur gepresenteerd. Op de ledenvergadering van 30 juni zal het definitieve
concept worden voorgelegd en besproken.
De statuten commissie neemt de huidige statuten onder de loep en werkt aan een voorstel
voor compleet nieuwe statuten dat in oktober klaar moet zijn.
De (interim) penningmeester heeft vorderingen gemaakt met de cijfers en legt de laatste
hand aan een begroting, aan de hand van het visie- en beleidsdocument.

Oproep: Schilders (m/v) voor het buitenmeubilair
De tafels, de banken en de tribune op VVV zijn hard toe aan een frisse schilderbeurt. Barry
en Roger starten deze week met de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf vrijdag 3 juli
zorgen wij voor verf, kwasten, schuurpapier en lijnzaad olie. Wil je meehelpen meld je dan
aan bij Roger. roger.rosner@kpnmail.nl. Wij hebben je hulp nodig op vrijdag 6, 13 en 20 juli.
Eén van deze middagen mag natuurlijk ook!

