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Vossenjacht zaterdag 3 juli
Paaseieren zoeken
Kascontrole & ledenvergadering 2020
Contributie betalen mag nog…
Jaarreisjes

VOSSENJACHT
Ging Heenvliet vorig jaar op berenjacht, dit jaar
willen we op vossenjacht!!!
Op zaterdag 3 juli a.s. willen we een vossenjacht
organiseren voor de kinderen, van 14.00 – 16.00
uur. Als we weten hoeveel vossen we hebben
zetten we een mooi deel van Heenvliet ‘af’ als
zoekgebied voor de kinderen.
We zoeken daarvoor ouders die als vos mee willen
doen. U kunt zich aanmelden bij één van onze
bestuursleden. Hoe u zich verkleedt of hoe u die
middag ‘opvalt’ mag u helemaal zelf bedenken.
U kunt uw kinderen ook al aanmelden, dit mag
individueel (dan plaatsen wij ze in een groepje),
maar kinderen mogen ook als groep worden
opgegeven. Kinderen vanaf groep 5 mogen wat ons
betreft zonder ouders over straat. Voor jongere
kinderen willen we graag begeleiders hebben.
Voor vragen of aanmelden kunt u terecht bij onze
bestuursleden, of via ovsheenvliet@gmail.com

PAASEIEREN ZOEKEN
Het paaseieren zoeken was heel gezellig. De
kinderen hebben heel goed hun best gedaan. Van
de 200 eieren zijn er nog 11 zoek… dus mocht
iemand naar het Bernissebad gaan met de
kinderen, je kunt ze altijd op jacht sturen

KASCONTROLE & LEDENVERG. 2020
Op dinsdag 8 juni 2021 heeft de kascontrole van
2020 plaats gevonden. We hebben besloten de
ledenvergadering van 2020 & 2021 samen in 2022
te laten plaats vinden. Voor de volledigheid vonden
we het wel netjes om de kascontrole van 2020 vast
uit te laten voeren. Aangezien dit nu weer goed
mogelijk was met de nieuwe coronamaatregelen is
dit gebeurd en is de kas over 2020 goedgekeurd.

CONTRIBUTIE BETALEN MAG NOG…
Leden die in 2020 nog geen contributie hebben
betaald hebben begin maart een verzoek gehad
om te betalen. Wij missen nog enkele
contributies… betalen mag nog

JAARREISJES
We houden de regels en mogelijkheden i.v.m.
corona in de gaten. We willen dit jaar graag de
jaarreisjes mogelijk maken, maar we weten nog
niet of dit er in zit. Als we nieuws hebben, kunt u
een nieuwe nieuwsbrief verwachten.
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