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Door een fout bij de drukkerij heeft het ‘papieren clubblad’ vertraging opgelopen. 
U ontvangt dit clubblad nu binnen enkele dagen. In dit blad is ook de uitnodiging opgenomen 

voor de ALV op 27 april. Omdat dat nu wat kort dag is, hierbij ook per mail de uitnodiging.

Op 13 april vond een fantastische activiteit 
plaats. Een bonte stoet Lelijke Eendjes maakte 
een mooie tocht door de regio met als gasten 40 
buren met een verstandelijke beperking en hun 
begeleiders. Na afloop was er voor iedereen veel 
taart en lekkere drankjes!
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Zaterdag 27 april houdt het Eendeëi haar 
jaarlijkse ALV. Aanvang 16.00 uur. locatie 
Korperpad. Er zijn 2 vacatures, bestuurslid 
Cursussen en die van secretaris. Beide hui-
dige bestuurslden stellen zich herkiesbaar.

Willen leden tegenkandidaten voordragen 
dan hebben zij daar tot één dag voor de 
vergadering de tijd voor. Conform het Huis-
houdelijk Reglement moet een voordracht 
door minimaal 5 leden worden gedaan en 
mag de betreffende kandidaat zichzelf niet 
voordragen.

De voordrachten, ondersteund door 5 leden 
met vermelding van naam, lidmaatschap-
nummer en voorzien van handtekening 
kunnen tot en met vrijdag 26 maart 2013 
rechtstreeks worden  toegezonden aan de 
secretaris: Jan Naezer, Andreasgaarde 29, 
3436 RW Nieuwegein.

Bij de ALV wordt een wijziging in het 
Huishoudelijk Reglement voorgesteld. Het 
bestuur stelt voor om bij de verhuur van 
de box te gaan werken met een borg. Dit 
gezien het feit dat boxhuur en kosten die bij 

het lassen worden gemaakt met regelmaat 
moeilijk te innen zijn.
Vanaf 1 mei 2013 betalen leden voorafgaand 
aan de huurperiode een borg welk na de 
huurperiode zal worden terugbetaald onder 
aftrek van huur box en eventuele lastikken. 

De ALV is het belangrijkste orgaan van de 
vereniging, daar wordt de koers voor de 
komende periode uitgezet. Wij hopen u in 
grote getalen te mogen ontmoeten.

Na afloop: 
Borrelpraat en netwerken!
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klik hier voor de agenda en de notulen van vorig jaar

klik hier voor een foto-impressie

in samenwerking met ASVZ-Wielewaal

http://www.eendeei.nl/?page_id=978
http://www.eendeei.nl/wp-content/wielewaalimpressie.pdf

