Heemkamer: Raadhuisplein 21 a - 5473 GC – Dinther (357471). Secretariaat: Kleijne Hove 28 – 5473 TX – H-Dinther (293239).
e-mail: secretariaat@dewojstap.nl website: www.dewojstap.nl

Nieuwsbrief nr.8, augustus 2019.
Mededeling:
- Tot op heden zijn er weinig aanmeldingen voor de excursie naar de Peel op
zaterdag 31 augustus 2019 (zie nieuwsbrief nr.7).
U kunt zich nog tot 19 augustus 2019 voor deze excursie opgeven bij Fred
Lennings tel: 293031, mail: fredlennings@gmail.com
Graag gelijktijdig € 21,50 overmaken op rekeningnummer NL18RABO0120110369
t.n.v. HKK De Wojstap. (o.v.v. excursie De Peel). Wilt u bij aanmelding aangeven of u
wilt rijden of liever meerijdt?

- OPROEP aan ALLE leden van De Wojstap,
U bent lid van een vereniging. Het welzijn van een vereniging hangt af van de activiteiten van de leden. En daar hebben we
de laatste jaren niet over te klagen, hoewel het natuurlijk altijd meer mag zijn.
Maar het goed functioneren van een vereniging hangt ook af van het bestuur. En daar zitten onze zorgen! Niet onmiddellijk
en niet nu, maar helaas wel op zeer korte termijn. U hebt nu nog een bestuur van 7 leden. Ieder heeft z’n taak en vervult die
taak naar beste vermogen. Al met al gaat het niet slecht, vinden wij zelf.
Maar:
• De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden stijgt;
• 5 Van de 7 zijn bezig aan hun laatste periode als bestuurslid;
• Enkele hebben te kennen gegeven er het liefst al eerder mee te stoppen (redenen: gezondheid, leeftijd, andere
prioriteiten);
Daarom vraag ik u eens goed na te denken en bij uzelf te rade te gaan over de vraag of u voor een periode van 3 jaar
beschikbaar zou zijn voor een taak in het bestuur.
Ik kan u uit ervaring verzekeren:
• Het is leuk. De sfeer is goed en er wordt gezellig gewerkt en vergaderd;
• De te besteden tijd is beperkt: 11 vergaderingen per jaar + de activiteiten die u op zich neemt;
• Het is nuttig en dankbaar werk.
Op de jaarvergadering van maart 2020 zullen er officiële vacatures zijn, maar we zouden nu al graag in contact komen met
leden (ook niet-leden die interesse hebben zijn welkom) die eventueel hun steentje zouden willen bijdragen.
Het is UW vereniging. Laat haar niet in de steek!
Namens het bestuur: Bart van Schijndel, voorzitter.
Mail of bel voor informatie naar:
Secretaris Anny Janssen : secretariaat@dewojstap.nl
Voorzitter Bart van Schijndel: esstede@home.nl

0413 – 29 32 39
0413 – 29 39 64

Agenda: zaterdag 31 augustus excursie naar de Peel;
woensdag 25 september lezing ‘Trekpaarden’ door Wim van Lankveld.

Graag tot ziens in de Heemkamer.

