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In deze nieuwsbrief:
-

Jaarkalender
Contributie 2022
(online) ledenvergadering
Valentijnsbingo (onder voorbehoud)
Paaseieren zoeken

JAARKALENDER
Nadat we de afgelopen twee jaar elke keer de
corona-maatregelen hebben afgewacht en
activiteiten hebben georganiseerd wanneer dit
kon, gaan we ze dit jaar weer wat meer vastleggen.
Op de volgende bladzijde vindt u daarom onze
jaarkalender 2022.
We hebben op de valentijnsbingo na allerlei buiten
activiteiten verzonnen. Op die manier hopen we zo
veel mogelijk door te kunnen laten gaan.

CONTRIBUTIE 2022
Bij deze nieuwsbrief heeft u ook een verzoek
ontvangen voor het betalen van de contributie of
het donateurschap van 2022. We willen u vragen
te betalen voor 1 maart a.s.

VALENTIJNSBINGO
Op zaterdag 19 februari hopen we een
valentijnsbingo te kunnen organiseren. Afhankelijk
van de maatregelen hopen we dit in jeugdsoos de
Brandspuit of de kleine zaal van KamLung te doen.
Deelname is gratis, een vriendje of vriendinnetje
dat geen lid is, maar graag mee wil doen, betaalt
€2,-. Alle kinderen krijgen wat drinken en wat
lekkers. Ouders die willen helpen zijn van harte
welkom. In de week voor 19 februari volgt nog een
nieuwsbrief met verdere details en hoe we het
aanpakken met de maatregelen die dan gelden.

PAASEIEREN ZOEKEN
Het paaseieren zoeken was heel gezellig vorig jaar
en daarom doen we het dit jaar nog een keer!!!
we gaan in elke geval proberen 189 eieren te
zoeken… en misschien vind je nog wel een ei van
vorig jaar
We hebben toen 11 eieren nooit
meer terug gevonden namelijk.
Datum:
Zaterdag 16 april 2022
Waar:
Bernissebad Heenvliet
Wanneer:
14.00 – 15.00 uur
Inschrijven:
ovsheenvliet@gmail.com

(online) LEDENVERGADERING
Onze ledenvergadering is op 22-02-2022. We
vonden dit zelf wel een mooie datum
Als u wilt
deelnemen aan onze online vergadering, dan kunt
u zich hiervoor aanmelden via
ovsheenvliet@gmail.com. U ontvangt dan een
week van tevoren een agenda, de nodige stukken
en een link om deel te nemen aan de vergadering.
Vorig jaar heeft er wel een kascontrole plaats
gevonden, maar is er geen ledenvergadering
geweest. Deze vergadering gaat daarom over de
jaren 2020 en 2021.
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