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Best Verenigingslid,

Actueel

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op zaterdag 12 maart
a.s. Inloop 10.00 uur. Start 10.15 uur. Wij gaan de ALV houden in de grote zaal van
“de Vaart”. Ingang Jacob Barneveldstraat. Na twee keer “digitaal” kijken wij er naar
uit om elkaar weer echt te ontmoeten. Zoals eerder gemeld gaan wij afscheid nemen
van ons bestuurslid van het eerste uur, Jan van Eck, en jammer genoeg ook van Gert
Jan Romijn. Wij danken hen voor alles wat zij voor de vereniging gedaan hebben.
Gelukkig blijven zij zich, ook als niet-bestuurslid, inzetten voor onze vereniging.
Tot op heden hebben zich geen kandidaten gemeld voor de functie van bestuurslid.
Jammer, maar het is nog steeds mogelijk. Dus denkt u dit is misschien iets voor mij,
schroom niet en meldt u bij de secretaris. Ook zijn wij nog op zoek naar nieuwe
gastheren/vrouwen voor onze “Ballensnoeperij” en voor op de boot tijdens de
rondvaarten op de vrijdagmiddag. Voor de pauze behandelen wij de normale punten
van de agenda, zoals de financiën en het jaarverslag, maar ook het huishoudelijk
reglement willen wij vaststellen. De agenda en alle bijbehorende stukken ontvangt u
tegelijk met deze Nieuwsbrief. Ongetwijfeld heeft u na zo lange tijd wat vragen of
misschien suggesties om de vereniging beter te laten functioneren.
Na de pauze kunt u meedoen aan de “Linschoter Quiz” en de wisselbokaal voor een
jaar mee naar huis nemen. De quiz stond al een paar keer op het programma, maar
nu gaat hij echt door.

Hoe verder

Gelukkig kunnen wij op de woensdagochtend weer mensen in ons lokaal in de “Brede Vaart”
ontvangen voor een kopje koffie of thee. U bent zonder restricties weer welkom om iets af te
geven of om uw verhaal over de historie van Linschoten te vertellen.
Ook de “Ballensnoeperij” is weer op vrijdagmiddag en zaterdag open. Vanaf 31 maart
ook weer op de donderdagmiddag.
Voor nieuws: zie ook ons website: www.oud-linschoten.nl.

Van de Penningmeester

Binnenkort ontvangt eenieder die nog niet uit eigen beweging de contributie heeft
voldaan een nota met het verzoek om deze te betalen. De contributie bedraagt € 15
en als u samen met uw partner lid bent, dan hoeft u slechts € 25,-- te betalen.
Onze bankrekening is NL21RABO0101499604 t.n.v. Vereniging Oud-Linschoten te Linschoten.
Namens het VOL bestuur,
Graag zien wij zien elkaar op de Algemene Ledenvergadering, of in de
“Ballensnoeperij die nu, in de wintertijd, alleen op vrijdagmiddag en zaterdag open is,
of op woensdagmorgen in ons lokaal in de “Brede Vaart” op de 2e verdieping.
Pim van ’t Woud, secretaris
Linschoten, maart 2022

