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Dit jaar weer een “normale” jaarvergadering!
Wij zijn blij dat we deze keer een “normale” jaarvergadering kunnen
organiseren, d.w.z. dat we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten. Door
de corona-omstandigheden waren we de laatste twee jaar helaas gedwongen
een digitale vergadering te organiseren, maar nu kan het gelukkig weer op de
normale manier.
De jaarvergadering zal worden gehouden op dinsdag 17 mei 2022 vanaf
20:00 uur in de openbare school ’t Hout.
Binnenkort ontvangen jullie via de mail, en waar nodig op papier, de agenda
met de exacte locatie, waar de vergadering zal worden gehouden.
In de agenda komen de bekende items, zoals verslag vorige vergadering,
financieel jaaroverzicht 2021 en begroting 2022, verkiezing bestuursleden en
kascommissie, aan de orde en mogelijk ook overleg met de directeur van obs
’t Hout en de directie van Villa Vrolijk.
Wij hopen dat we deze avond veel leden kunnen begroeten en dat we een
prettige en vruchtbare vergadering kunnen afsluiten met een hapje en een
drankje!
Het bestuur

Welke activiteiten staan nog meer
op het programma?
Uiteraard heeft het bestuur zich ook gebogen over de planning van de
overige activiteiten dit jaar.
Deze ziet er als volgt uit:
Barbecue
Fietstocht
Halloween
Sinterklaas
Oliebollen

9 juli
in september (datum afhankelijk van het weer)
29 oktober
20 november
31 december

Hierbij gaan we er maar even van uit dat er geen beperkende coronamaatregelen zullen worden genomen die roet in het eten zullen gooien.

Het etentje bij Montimar in Boekel
De bedoeling was het etentje op 21 januari 2022 te organiseren bij Montimar in Mierlo, echter voor
grotere groepen was dit restaurant al voor maanden volgeboekt. Onze coördinator, Gerrie Evers, is
echter niet voor één gat te vangen en heeft het etentje wel kunnen boeken bij Montimar in Boekel!
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Voor onze groep van 15 leden bleek dit een prima oplossing en hebben wij na lange tijd weer eens
gezellig en lekker kunnen eten.
Al met al een geslaagde avond!

