Nieuwsbrief, oktober 2017
Van de bestuurstafel
Beste leden,
Ja, het is zover de eerste algemene ledenvergadering sinds het nieuwe bestuur haar functie heeft bekleed.
Toch voor het nieuwe bestuur wel even wennen, vreemde mensen bij elkaar, maar allemaal top gemotiveerd.
En als nieuwelingen binnen zo’n grote en mooie vereniging is het spannend. Wat wordt er van je verwacht en
hoe kijkt men hier tegen aan?
Het afgelopen half jaar is een leerschool geweest, misschien wat foutjes gemaakt, maar dat doet iedereen.
We zijn trots op de mensen, ze doen heel veel voor de vereniging! En ja, onze nieuwe airtrack, daar zijn we heel
erg trots op.
Zelf heb ik het even een poosje wat rustiger aan moeten doen, maar ik ben weer voor 100 procent aanwezig.
Toch wil ik graag als laatste vragen: Mensen meld je aan als vrijwilliger, want we kunnen echt niet zonder.
Dank voor jullie vertrouwen.
Jullie trotse voorzitter Freddie

Algemene ledenvergadering
Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen in het Clubblad zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden op
donderdag 23 november om 19.30 uur in de grote zaal van 't Anker. Door middel van deze nieuwsbrief willen
we de agenda met jullie delen. Ook is deze terug te vinden op onze website. Mocht je zelf agendapunten willen
inbrengen kan dat door deze, voor maandag 13 november, te mailen naar info@eugenia.nl indien je dit doet,
verwachten we dat je zelf aanwezig bent voor een eventuele toelichting.
- Opening
- Notulen vorige ledenvergadering d.d. 24 november 2016
- Mededelingen
- Jaarverslag commissies 2016- 2017
- Ingekomen agendapunten
- Vrijwilligers
- Contributieverhoging
- Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissieleden
- Financieel verslag 2016/2017
- Rondvraag
We zien jullie graag op 23 november!
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Turnpakje huren
Onlangs hebben we jullie gevraagd of er animo is om een turnpakje voor wedstrijden te huren. Een aantal van
jullie hebben aangegeven hier belangstelling bij te hebben. Vanaf 1 november is het daarom mogelijk om een
turnpakje te huren voor € 5,- per keer.
Wil je hier gebruik van maken dien je 2 weken van tevoren via een mail naar info@eugenia.nl aan te geven
welke maat je nodig bent. Indien je dit niet zeker weet kan er natuurlijk nog even gepast worden. Via een
reactie van ons krijg je te horen waar en wanneer je het pakje kunt ophalen.
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Verjaardagen december
Esther Winkel
Isan Strijker
Dinie Zomer
Meta Metselaar
Norah Langerhuizen
Henriette Scholing
Lili Bremer
Lynn Vos
Mick Reckers
Wilma Koekoek
Thomas Dekker
Nienke Ijmker
Fabi Mager
Julia Westdijk
Kaj van Lubek
Bernadet van Delen

3-12
4-12
5-12
5-12
5-12
7-12
13-12
18-12
20-12
23-12
24-12
24-12
25-12
25-12
27-12
29-12

Verjaardagen januari
Yvonne Verhage
Leonie Otten
Ymke Kip
Sten Uiterwijk Winkel
Fabienne van Dijken
Naomi Everts
Lida Nagtegaal
Lise Bremer
Noa Zwiep
Connie Spijkerman
Alita Boers
Trijn Schonewille
Janneke Kroezen
Alco Otten
Nina Wildeboer
Elise Benjamins
Rosanne Guichelaar
Elisa Munro

1-1
4-1
6-1
6-1
9-1
9-1
11-1
12-1
12-1
14-1
16-1
17-1
17-1
19-1
19-1
21-1
24-1
29-1
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