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WIST JE DAT?

IN MEMORIAM.

Voor het winterstuk 2016 Hanneke
Janssen wordt gevraagd.
Thea Kanters dan haar 25 jarig
jubileum heeft.
Esther en Stef de jaarlijkse activiteit
hebben geregeld.
Dit “de MOL” is geworden en dat dit
op 17 oktober plaatsvindt.
De contributie 2015 betaald had
moeten zijn voor 1-7-2015.
Dit nog steeds kan via bankrekening
NL51RABO0154928313.
De penningmeester daar zeer blij
mee zal zijn.
We nog géén nieuwe naam hebben
voor het Winterstuk.
We nog geen idee hebben hoe we
jeugdigen kunnen aantrekken.
Ideeën hiervoor nog steeds welkom
zijn.
Arie de subsidieverantwoording
2014 heeft gemaakt en naar de
Gemeente heeft gestuurd.

* De wijzigingen in het bestuur
zijn inmiddels ook bekend bij de
kamer van koophandel. Hierdoor
kon bij de Rabobank worden
geregeld dat naast de penningmeester ook de secretaris kan
beschikken over geld. In eerste
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instantie zal te allen tijde de

Thea Kanters op vakantie is tijdens
de uitvoeringen van de
familievoorstelling.

penningmeester over de

Ze daarom géén foto’s en video
kunnen maken.

* De PR commissie heeft een

De video camera ter beschikking
wordt gesteld.

Rabobank Clubkas Campagne.

We dus op zoek zijn naar iemand die
dit op zich kan en wil nemen.

en willen je dan ook vragen om

financiën gaan.

mailing uitgestuurd aangaande de

Wij ondersteunen deze oproep

familie, vrienden en kennissen die
Sven en Henk van Arie en Jos
“training” krijgen in het bedienen
van het licht en geluid.
Wij als bestuur hier heel blij mee zijn
en hun veel succes wensen.

lid zijn van de Rabobank, te
vragen om 2 van de 5 stemmen
aan ons te geven. Uiteraard is
elke stem welkom

NOG NIEUWS?
Als jij nog nieuws hebt voor de
volgende editie kun je dit
laten weten aan Hans S:
j.silverenberg@upcmail.nl

