Uitnodiging voor onze jaarvergadering
op woensdag 4 maart in “It Grand Café” van It Heechhout.
Aanvang 19.30 uur
Beste leden van onze buurtvereniging,
Het huidige bestuur:
Janny Kole, Sijke Canrinus, Folkert Huizinga, Bianca Helfrich-Verbree, Noëlla Romkes en
Jitze Kuiper nodigen u van harte uit voor onze algemene jaarvergadering.

Op de agenda staan de volgende punten:
1. Opening 19.30 uur
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige jaarvergadering
4. Financieel verslag
5. Verslag kascommissie: kascommissieleden zijn dit jaar:
Itty v.d. Schaaf en Baukje Kiewied
6. Benoeming nieuwe kascommissie: aftredend Itty v.d. Schaaf
7. Samenstelling contributie
In de pauze is er gelegenheid om de contributie per kas te betalen.
(De leden die niet op de jaarvergadering aanwezig zijn ontvangen na de jaarvergadering
bericht zodat de contributie per bank overgemaakt kan worden).
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8. Jaarverslag activiteiten
9. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Jitze Kuiper
10. Plan Noord II * 50 jarig jubileum * 26 november
11. Suggesties leden
12. Rondvraag
13. Sluiting vergadering
Na afloop spelen we paar rondjes bingo en
is er gelegenheid om nog even gezellig na te praten .

Het einde van deze avond zal rond de klok van 22.00 uur zijn.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in het jaarverslag van de buurtvereniging dan kunt u dit
kenbaar maken bij: onze secretaris mevr. J. Kole, E. Mobachstraat 20.

0515-575260(na 17.00 uur)
secretaris@noord2.nl

Beste buurtbewoners,
februari/maart
Voor de een is het jammer, de ander baalt er niet van; de kwakkelwinter. We wachten af of het
volgende gezegde ook gaat kloppen: “ Als het in februari niet sneeuwt, weet dan dat je later, in de
zomer van de hitte geeuwt”. We zullen het maar met een korreltje zout nemen.
Tijdens de grijze dagen van januari, zijn we tot het onderstaande activiteitenaanbod gekomen; we
hopen u daar te treffen!

Eerstvolgende bingodata: 10 en 24 februari, 9 en 23 maart.
➢ We spelen 25 rondes bingo voor € 10,➢ Consumpties kosten € 1,50, minimaal 2 consumpties p.p.
➢ Iedereen is welkom, ook niet-buurtleden! Opgave voor deze activiteit is niet nodig.
➢ Graag zien we u op één van deze gezellige avonden om 19.30 uur in Het Convent

***VOORJAARSVAKANTIE***KINDERBINGO*** woensdag 19 februari***
Kinderbingo voor kinderen van 4-12 jaar onder begeleiding van ouders/volwassenen.

Van 10.30-12.30 uur in Cafetaria Coco aan de Stoombootkade.
We spelen een aantal rondes bingo, met als hoofdprijs een speelgoed bon van € 15,- van Sikma.
Na afloop is er patat met een snack. Opgeven kan tot 17 februari a.s.
Graag een envelop met naam en eigen bijdrage inleveren bij:
Noëlla Romkes B. de Vriesstraat 41. Leden betalen € 2,50 niet leden € 5,- per kind.

WIST U DAT?
➢ Onze feestcommissie druk bezig is met plannen voor het jubileumfeest “ 50 jaar Plan Noord II?
➢ 29 augustus onze jaarlijkse Buurtdag staat gepland?
➢ We graag een buurtbank willen maken?
➢ Dit een bank is die bekleed wordt met mozaïeksteentjes, gemaakt door eigen buurtgenoten?
Heeft u interesse en wilt u meewerken, neem dan contact op met onze voorzitter!
➢ Verdere ideeën en of wensen altijd welkom zijn bij het bestuur?
➢ Vrijwilligers nodig zijn bij de activiteiten gedurende het hele jaar?
➢ We zonder extra hulp, geen groot feest kunnen houden?
➢ U, als lid van harte welkom bent op onze jaarvergadering op 4 maart?
➢ We altijd blij zijn met nieuwe leden en bestuursleden?

Beurs VROUW in Leeuwarden 13-14-15 maart
Bestel voor € 5,- een entreebewijs voor deze leuke beurs bij S. Canrinus, Pater Schuurmanstraat 1.
Deze prijs is alleen voor onze leden, niet leden betalen € 10,50! Voor meer informatie over de
tijden, stands; kijk op onze site of via internet: https://beursvrouw.nl
Secretaris: Janny Kole, Eelke Mobachstraat 20 tel. 575260
Mailadres: secretaris@noord2.nl FACEBOOK: Plannoord2 WEBSITE/log: www.noord2.nl

