Berichten uit het bestuur
Editie 2 – Augustus 2022
U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur terecht bij de bestuurskamer voor vragen en/of opmerkingen.

Drukke weekenden voor het parkeerterrein
De windhappers hebben in september 2 belangrijke wedstrijden waardoor het parkeren op het achterste deel van
het parkeerterrein deze weekenden erg druk kunnen zijn.
•

•

NK Kanopolo. Op zaterdag 10 & zondag 11 september strijden 14 kanopolo verenigingen met 37 teams om
het Nederlands Kampioenschap Kanopolo. Er zullen een aantal bezoekende teams kamperen op het
grasveldje aan de zijkant van het verenigingsgebouw.
Windhapper kanopolo toernooi. Op zaterdag 24 september en zondag 25 september is het Windhapper
toernooi voor de jeugd en 1ste, 2de en 3de klasse. Er niet wordt gekampeerd.

Houdt u rekening hiermee dat het parkeerterrein drukker zal zijn.

Europese ecologisch diploma voor onze vereniging.
Vanuit de AVVN kregen we na onze 4de stip uitreiking de vraag of we wilde proberen om in aanmerking te komen
voor het Europese ecologisch diploma. Samen met Gea Stoop vanuit de Natuurlijk tuinieren zijn we er druk mee
bezig geweest. Nu ruim 8 maanden later kreeg het bestuur donderdag avond voor de familiedag s avonds een mail
dat we een diploma toegewezen hebben gekregen. Vanuit de AVVN krijgen we nog meer informatie over het
diploma en er volgt nog een uitreiking van het diploma aan onze vereniging. Wordt dus vervolgd. We houden u op de
hoogte.

High tea 4 september geannuleerd.
We hebben van de activiteitencommissie te horen gekregen dat de high tea van 4 september niet door zal gaan. We
gaan nog kijken of er een nieuwe datum geprikt zou kunnen worden.

Fusthok en afval.
Het gemaakte fusthok wat ook gebruikt wordt voor de afvalscheiding heeft een nieuw doeken gekregen waar
prachtige zonnebloemen op staan. De saaie groene zijn dus vervangen.

Berichten vanuit het bestuur op papier stopt.
Voor de leden die geen mailadres hebben leggen we elk berichten vanuit het bestuur in het postvakje van het
betreffende lid. Het is ons opgevallen dat deze niet worden opgehaald. Omdat wij meer aan onze natuur willen
denken en hiernaar willen handelen zullen wij voortaan tegen over de postvakjes de berichten ophangen op het
grote bord. Deze berichten vanuit het bestuur zullen dus de laatste zijn die u in uw postvakje vindt. U kunt de
berichten vanuit het bestuur ook lezen op onze website onder berichten bestuur. Heeft u toch een e-mailadres
gekregen geef die dan aan ons door dan krijgt u de berichten vanuit het bestuur op uw mail.

