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e
 jaargang  nr. 36, april 2014 

Vooraf: 

-Omdat we op korte termijn nog de nodige informatie nodig hebben of 

informatie aan u willen slijten, geven we een extra editie uit van het 

buutje. 

-Bijgevoegd het verslag van de jaarvergadering van 19 februari 2014. 

 

In het kader van ons jubileum: 

Voor het maken van een foto tentoonstelling bij het 25 jarig bestaan 

vragen wij of er foto's bij de leden zijn die hier voor gebruikt kunnen 

worden. We zoeken dan in de periode van Nia Domo, de Bergstraat en 

het oude Sancta Maria. De periode van het nieuwe Sancta Maria zijn we 

goed voorzien. Graag de foto('s) aanleveren in een envelop met je naam 

en adres er op. Ook op de achterkant van de foto je naam vermelden en 

zo mogelijk de datum en gegevens van de foto. 

Inleveren kan bij Tonnie Vesters die scant de foto en wordt dan weer 

terug bezorgd. De foto commissie kiest welke foto's gebruikt gaan 

worden. Inleveren kan tot 30 april. 

 

Jubileumactiviteiten: 

Al de activiteiten in het kader van het jubileum worden aangekondigd 

op het infobord, daar hangt dan tevens een inschrijflijst bij. 

Houd daarom het infobord goed in de gaten. 

Na het pleintoernooi kunt u inschrijven voor de 1
e
 jubileumgebeuren op 

28 augustus. 

U kunt hiervoor inschrijven t/m zaterdag 2 augustus (dag van het 

kermistoernooi). 

Voor de 2
e
 happening op 27/28 september kunt u inschrijven vanaf 2 

augustus tot 28 augustus. 
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Voor de afsluitende festiviteit op 21 november kan ingeschreven 

worden vanaf 1 oktober tot 1 november. 

De feestelijkheden zijn voor zowel leden als aspirant-leden. 

 

 

TL armaturen: 

We hebben onlangs de armaturen uit de speelhal vervangen door 

inductielampen. 

De armaturen zijn deskundig gedemonteerd en nog bruikbaar. 

Mocht je interesse hebben in één of meerdere armaturen (met TL 

lampen), neem dan contact op met Frans van de Laar. Ze zijn gratis af te 

halen. 

 

Huishoudelijk Reglement: 

Conform de afspraak is het huishoudelijk reglement aangepast. Artikel 

13 is geschrapt. Dit artikel was van toepassing toen we nog geen 

aspirant lidmaatschap kenden. Door de invoering van het asp. 

lidmaatschap is het tijdens de oefenmiddagen en avonden veel drukker 

geworden. 

De asp. leden waren voorheen voornamelijk de introducees. Daarmee is 

ook de noodzaak van de introducé  komen te vervallen. 

Bijgevoegd het nieuwe huishoudelijk reglement. 


