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Beste leden van de buurtvereniging de Noabers. Hierbij de uitnodiging voor onze ledenvergadering op donderdag 25 januari
om 20.00 uur in “het Mottenhok” Dit is bij de fam. Hissink Memelinkdijk 6a (in het linker schuurtje)
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AGENDA 36e LEDENVERGADERING

Opening.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Notulen vorige vergadering.
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag sportactiviteiten.
Jaarverslag penningmeester.
Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie.
Vaststelling contributie.
Het bestuur stelt voor om de huidige contributie te handhaven
Lid vanaf 18 jaar
€ 7.50
Gezin € 15.00
Pauze
In de pauze is er gelegenheid om de contributie te betalen, dit kan ook per bank. Voor wie geen machtiging
voor automatische incasso afgegeven heeft.
Het rekeningnummer is NL65 RABO 03274 23 161 t.n.v. “de Noabers” te Hengelo Gld.
Betaal s.v.p. op tijd, na het Pasen komt er € 1,= bij.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn Maria Berendsen en Marisca Hissink.
Drie leden hebben aangegeven te stoppen met bestuurstaken per 31-12-2017 :
Herbert Verstege, Chantal Claver en Wilco Harmsen.
Marieke Teunissen heeft het afgelopen jaar meegedraaid binnen het bestuur als extra lid en wordt
voorgedragen als nieuw lid. Tegenkandidaten kunnen door tenminste tien leden worden voorgesteld, mits 3
dagen voor aanvang van de vergadering ingediend bij het bestuur.
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Voorstel activiteiten voor het komende jaar:
6 januari
Nieuwjaarsborrel in ’t Mottenhok vanaf 20.30 uur tot 24.00 uur
25 januari
Ledenvergadering
17 februari
Darten
1 april
Paaseieren zoeken voor de jeugd tot aan de middelbare school
’s Avonds paasvuur bij de familie Zemmelink
???
Toneel uitvoering in zaal Langeler
21 mei
2e Pinksterdag trekker rit
9 en 10 juni
Samenloop voor Hoop 2018 op het Pax terrein (bij voldoende deelname)
29 juni
Senioren middag, vrijdag avond programma,
30 juni
’s Middags feestmiddag voor de kinderen,
’s avonds vogelschieten voor de jeugd en senioren met daarna feest in de tent
met muziek van Duo Double.
21 september
Bingo
24 oktober
Kindermiddag jeugd tot en met de basisschool
? november
Buitenactiviteit voor iedereen boven de 10 jaar.
? oktober/november
Busreis ( bij voldoende deelname)
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Rondvraag
Sluiting
Het bestuur.
Maria Berendsen
Toos Sloot
Marisca Hissink

voorzitter
467368
penningmeester 461871
463015

Jochem Zweverink
Erwin Jochemsen
Marieke Teunissen

Stratenvolleybal is bezig zie schema op: https://www.toernooi.nl/Home
In maart is het Bronckhorster schiettoernooi. Opgave via: info@denoabers.nl

461701
0627527838
0638669709

