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Beste leden van hengelsportvereniging Oosterschelde,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van 2 evenementen:
1.De inloopavond 2019
2.De algemene ledenvergadering 2019
Ad 1.
De inloopavond vindt plaats op vrijdagavond 8 februari 2019 om 19.30 uur in restaurant “Wendy’s’’
aan de voet van de Zeelandbrug, Weg naar de val 10.
De inloopavond is alleen toegankelijk voor leden en u wordt in de gelegenheid gesteld om uw
vragen, adviezen en evt. opbouwende kritiek met het bestuur te delen.
Ad2.
De algemene ledenvergadering annex feestavond zullen wij organiseren op 15 februari 2019 om
19.30 uur, eveneens in restaurant “Wendy’s” aan de voet van de Zeelandbrug.
U bent van harte welkom met uw partner.
Deze bijeenkomst heeft een formeel en een informeel karakter, het overzicht van te behandelen
punten en het verdere verloop van de avond zijn hieronder vermeld.
19.00 Ontvangst met koffie en een bolus
19.30 uur Opening algemene ledenvergadering en mededelingen voorzitter
20.00 uur Verslag secretaris en terugkoppeling punten inloopavond
20.15 uur Verslag penningmeester
20.15 uur Verslag financiële commissie en décharge penningmeester
20.15 uur Verkiezing leden financiële commissie
20.30 uur Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar P. Willemse (secretaris)
20.35 uur Prijsuitreiking diverse competities
21.00 uur Afronding formeel gedeelte en start diner.
-------------------tussendoor worden loten verkocht-------------------21.30 uur Presentatie Maarten Otte over monitoring Kreek van Ouwerkerk
22.00 uur Verloting
23.00 Sluiting

U wordt dringend verzocht u voor beide evenementen aan te melden bij de secretaris; dit kan per
email of telefonisch.
We horen dan graag van u met hoeveel personen u komt en of u dieetwensen heeft.
Indien u belangstelling heeft voor de vrijgekomen bestuursfunctie wordt u verzocht dit minimaal 2
weken voor de algemene ledenvergadering te melden.

Tenslotte willen wij u vragen om het de catering makkelijk te maken door van te voren aan te geven
welk gerecht u per persoon wilt eten.
U kunt kiezen uit:
Kibbeling
Lekkerbek
Saté
Schnitzel
Deze gerechten worden aangevuld met frites en salade.
Wij hopen u op beide avonden met uw partner te begroeten.
NB:Als er te weinig belangstelling is voor de inloopavond zal deze niet doorgaan. Indien u zich heeft
opgegeven, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de hengelsportvereniging Oosterschelde.

