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Extra ledenvergadering
In verband met het aangekondigd aftreden van het
bestuur heeft u eerder een oproep ontvangen deel te
nemen aan een nieuw te vormen bestuur. Om een
bestuur van minimaal 5 leden te vormen, is voor u
een stoel gereserveerd. Voelt u zich thuis bij onze
vereniging? Heeft u altijd al iets willen doen voor de
club? Meldt u zich dan aan bij
secretaris@tvwestzijderveld.nl of steek uw vinger op
tijdens de extra ledenvergadering. Op deze avond
treedt het huidig bestuur formeel af en zou het fijn zijn
als u achter de bestuurstafel plaatsneemt. Het is
noodzakelijk dat deze avond wordt afgesloten met
een nieuw (interim) bestuur. Een aantal betrokken
leden heeft op 1 maart jl. de hoofden al bij elkaar
gestoken en toen is bereikt dat:
De dagelijkse gang van zaken doordraait zoals
u dat gewend bent. De parkcommissie zorgt
voor een keurig verzorgd park. De
barcommissie heeft de voorraden aangevuld,
opdat het aankomende SpringOut toernooi,
prima georganiseerd door de technische
commissie, een succes wordt. De
jeugdcommissie zorgt ervoor dat de jongsten
hun favoriete spel kunnen spelen en de
penningmeester doet de benodigde financiële
handelingen.
Er wordt nagedacht de organisatiestructuur van

Sponsoren

de vereniging aan te passen aan de moderne
tijd. Niet meer lange vergaderingen en
overleggen, maar Scrum en Sprint zijn termen
die horen bij een dynamische omgeving.
In de extra ledenvergadering wordt toegelicht hoe dit
eruit kan zien en wellicht heeft u daar zelf goede
ideeën over of raakt u zo geïnspireerd dat u mee wilt
doen dit verder vorm te geven. Resumerend:
1. Meld u aan als potentieel bestuurslid
2. Kom donderdag 7 maart 2019 naar de
vergadering, inloop 19.30 uur, aanvang 20.00
uur
3. Praat mee over de weg die de vereniging kan
inslaan
4. Stem op het nieuwe bestuur

Nieuwe speelpasjes
De nieuwe KNLTB-pasjes zijn binnen en liggen vanaf
donderdag 7 maart in het clubhuis.

Like

Tweet

Forward to Friend

Like us on
Facebook

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief stuur dan een mail naar nieuwsbrief@tvwestzijderveld.nl
Alle leden van TV Westzijderveld ontvangen de maandelijkse nieuwsbrief.
Copyright ©, All rights reserved.

