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Jaarvergadering
Vrijdag 15 maart
Wernhouts Wandelevenement
5 mei
Kodex helpen
6 april
Knollen planten
24 en 25 april
Tent zetten
Vanaf 6 mei

BUURTSCHAP
DE LENT

➢ Oud ijzerbak De container staat op het plein bij
constructiebedrijf Jacobs. Let op! Er mogen geen
koelkasten en diepvriezer in deze oud ijzer bak.
Het gaat dus echt alleen om oud ijzer! Iedere
zaterdag ochtend kun je daar terecht van 08:00 tot
12:00 uur
➢ https://www.facebook.com en dan zoeken op
Buurtschap De Lent
➢ https://twitter.com/BSdeLent
➢ www.buurtschapdelent.nl
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Jaarvergadering 15 maart
Zoals elk jaar wordt het jaarverslag gepresenteerd
aan de buurt met de jaarvergadering. Om deze
avond wat meer body te geven dan de praatjes die
moeten gebeuren kan je na afloop van deze
vergadering mee doen met de PUBQUIZ van de Lent!
Dit wil je uiteraard niet missen dus komt allen 15
maart naar café de Valk vanaf 19:00 uur inloop
19.30 uur starten we onze jaarvergadering.
De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:
•
Opening
•
Verslag penningmeester
•
Verslag secretaris
•
Voortgang evaluatie 2018
•
Mediaclub in de spotlight
•
Roze deur nieuwe stijl
•
Bestuurswisselingen
•
Samenstelling Commissies
•
Rondvraag
•
Sluiting
Na de jaarvergadering is de maquettepresentatie! En
dan natuurlijk de fantastische pubquiz! Ben er dus
bij vrijdag 15 maart!!
Dit jaar zijn Roy, Marina en Esther periodiek
aftredend. Esther is niet herkiesbaar. Het bestuur
draagt Anne Vriends voor als nieuw bestuurslid.
Indien jij je ook verkiesbaar wilt stellen kun je jezelf
aanmelden tot en met 14 maart aanstaande. Je
kunt jezelf aanmelden via
secretariaat@buurtschapdelent.nl
Kodex 6 april

6 april gaan wij weer helpen bij kodex. Wij hebben
weer verschillende mensen nodig voor de diverse
activiteiten. Denk aan verkeersregelaars en mensen
bij de inkom, garderobe, bij de wc en bij de
nooddeuren. We hebben 18 mensen nodig. Je kunt
jezelf aanmelden bij Lonneke;
lonneke1994@hotmail.com telefoonnummer:
0654221020.
Nieuwe voorzitter
Tijdens de jaarvergadering zal Adrie Havermans
officieel aftreden als voorzitter. Adrie blijft wel
bestuurslid. Vanuit het bestuur heeft Roy Doomen
aangegeven het stokje over te nemen van Adrie. Hij
heeft de afgelopen tijd ook al de rol van
waarnemend voorzitter op zich genomen. Wij zijn
erg enthousiast dat Roy deze rol op zich wilt nemen
en hebben het volste vertrouwen in zijn rol als
voorzitter van Buurtschap de Lent.
Sponsorkliks
Wil je jouw vereniging ook GRATIS sponsoren? Zorg
er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen
doet via de SponsorKlikspagina van Buurtschap de
Lent. Voor jou een kleine moeite, voor Buurtschap
de Lent directe inkomsten. Stel je eens voor
wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit
daarom door aan andere mensen die Buurtschap de
Lent een warm hart toedragen! Via
www.sponsorkliks.nl kan je onze buurt zoeken en
bestellen bij de door jou gekozen webwinkel.

