NIEUWSBRIEF
Ledenvergadering
Op vrijdag 17 februari 2017 om 20:00 uur houden wij de algemene ledenvergadering van de
buurtvereniging Alteveer. Het bestuur van de buurtvereniging Alteveer nodigt u bij deze van harte uit
om hierbij aanwezig te zijn. Het bestuur staat open voor nieuwe activiteiten en wil de leden dan ook
vragen om dit tijdens de vergadering in te brengen. Als u punten voor de agenda wil aanleveren kan
dit tot 11 februari 2017. Na de vergadering is er uiteraard tijd en ruimte voor een hapje en een
drankje. En eventueel een workshop/activiteit.
De locatie van de vergadering is, net als vorig jaar, het clubhuis van de hockeyclub Ommen (MHC
Ommen) op sportpark Westbroek.
Om er zeker van te zijn hoeveel mensen bij de vergadering aanwezig zullen zijn wil ik u verzoeken om
middels een e-mail, naar info@buurtverenigingalteveer.nl , voor 6 februari 2017 aan te geven of u
hierbij aanwezig zal zijn.

NL Doet
Op zaterdag 11 maart 2017 is er weer NL Doet. Vorig jaar hebben de kinderen, onder begeleiding van
de ouders, een vogelhuisje gemaakt en ook dit jaar hebben wij weer een leuke (knutsel) activiteit
gepland. De kinderen moeten zelf weer een hamer meenemen. Ook willen wij de ouders verzoeken
om hun kinderen bij het knutselen te helpen/begeleiden. En om het extra gezellig te maken wordt er
weer voor drinken en wat lekkers gezorgd.
U kunt uw kind en u zelf voor 27 februari 2017 opgeven middels een e-mail naar:
info@buurtverenigingalteveer.nl

Vacature bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen. Een voorzitter, penningmeester, secretaris en een
algemeen lid. Wij zoeken nog een algemeen lid. Het vraagt niet heel veel van uw tijd en is leuk om te
doen. Lijkt u dit leuk of wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar:
info@buurtverenigingalteveer.nl
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