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Bestuur heeft functies weer verdeeld

planning 2010

Nadat op de ledenvergadering alle bestuursleden zijn
herkozen zijn op de j.l. gehouden bestuursvergadering
de functie weer verdeeld.

10 juli ………….…….…...barbecue
26 september ………..….sjoelen/darten
17 oktober ………. ……...bowlen
5 november……………...uit eten
21 of 28 november …........sinterklaas

Deze zijn:
Twan Spierings—voorzitter
Jan Bagchus —penningmeester
Hein Hunnego —secretaris
Willem de Bruijn —bestuurslid (vice voorzitter)
Alfred van de Veen —bestuurslid (2e penningmeester)
Robert Giesen — bestuurslid (2e secretaris)

Let op:
Dit is een voorstel van het bestuur.
Heeft u aanvullingen of ideeën laat het ons
dan weten.
Wij zullen proberen tijdig aan te geven of
een activiteit doorgaat of niet.

contributie 2010

Struiken vervangen

Op de ledenvergadering was enige
onduidelijkheid ontstaan over de de
leeftijdgrens van de jeugdleden. Dit
vanwege de hoogte van de contributie.

De penningmeester heeft alles gecontroleerd en
onderstaande gegevens zijn de juiste leeftijdsgrenzen:
•
Tot 6 jaar:
gratis
•
6 tot en met 12 jaar: EURO 4,50
•
Vanaf 13 jaar :
EURO 9,00
•
Voor degene die nog niet betaald hebben kan dit alsnog.
Betaling kan contant, of door overboeking op
rekening 45.18.25. 276 van de ABN/AMRO‐bank te Helmond.
Overboeking heeft de voorkeur en moet je doen ten name
van Buurtvereniging ‘Gheynspark’.
Graag er bij vermelden: ‘contributie 2010‘.

Twee dagen waren ervoor nodig om de
oude struiken weg te halen en de nieuwe
struiken aan te planten. De oude struiken
waren van binnen helemaal kaal en waren
aan vervanging toe. De soort nieuwe strui‐
ken die zijn herplant zullen niet meer zo
hoog worden als de vorige.
Ook de struiken in de “tip”van de school
zijn opnieuw aangeplant. Nu maar hopen
(en er op toezien) dat de jeugd deze nieu‐
we aanplant niet vertrapt.

