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Activiteiten december en januari
Jaarprogramma 2022 (en één aanpassing)
ALV 22 februari: word jij de nieuwe secretaris?
Verhalen Jan van Hout
Inning contributie/donatie 2022

Activiteiten december en januari
Zoals in de voorgaande nieuwsbrief aangegeven gaan de
activiteiten in december niet door. Abusievelijk staat in de
Vergeet Mij Niet in 'Van de bestuurstafel' nog dat de
wandeling op 19 december wel doorgaat. Dit is echter niet
het
geval!
Vanwege de coronamaatregelen, die tot in elk geval 14
januari gelden, worden ook alle binnenactiviteiten in
januari geschrapt. Dat betekent dat de lezing op 11 januari,
de scholententoonstelling en de nieuwe ledenavond op 31
januari geen doorgang vinden. Wel bekijken we of deze later

in het jaar kunnen worden ingepast kunnen worden.
De wandeling die op 16 januari op het programma
staat laten we vooralsnog staan. We wachten verdere
berichten over de coronaperikelen af en zullen begin januari
een besluit nemen hierover. Deze wandeling voert ons over
de Oirschotse Heide, op zoek naar diversiteit in het
winterseizoen. Volg onze website voor extra informatie.

Jaarprogramma 2022 (en één aanpassing)
Ontvangers van de papieren Vergeet Mij Niet hebben daarin
ook het jaarprogramma 2022 aangetroffen. Ontvangers van
de digitale VMN treffen het jaarprogramma hierbij aan:
Jaarprogramma
Heb je het papieren exemplaar ontvangen, dan staat daar
één fout in. Bij de wandeling naar de blauwe weide staat
abusievelijk zondag 10 juni als datum vermeld, dit moet zijn
zondag
12
juni.
Noteer de data vast in je agenda en hang het programma op
je prikbord!

Algemene Leden Vergadering 22 februari
Zoals je in het jaarprogramma kunt zien is de ALV gepland
op 22 februari a.s. Enkele weken hiervoor sturen we de
uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken aan onze
leden en donateurs. Speciaal deze vergadering is het
voorstel tot vernieuwing van de statuten en het huishoudelijk
reglement.
In de tussentijd doen wij nogmaals een oproep: als bestuur
zijn we nog steeds op zoek naar iemand die de rol van
secretaris op zich wil nemen. Als secretaris (M/V!!) maak je
deel uit van ons (gezellige) bestuur en verzorg je o.a.
uitnodigingen en verslagen van vergaderingen en houd je
de
algemene
mailbox
(info@ivn-oirschot.nl)
bij.
Denk je 'misschien is dit wel iets voor mij' stuur dan een
mailtje aan bovenstaande mailbox of bel met Loek Kuperus
(06 13861373).

Verhalen Jan van Hout
In de komende maandelijkse nieuwsbrieven zullen we
aandacht besteden aan de bijzondere verhalen van Jan van
Hout.
Zoals bekend is Jan deze zomer helaas overleden. Jan was
oud-voorzitter en tevens (het enige!) erelid van onze
vereniging. Ook schreef Jan gedurende zijn vele jaren
lidmaatschap heel veel stukjes in de Vergeet Mij Niet en de
voorganger hiervan. Hij schreef ook de fietsroute 'Sporen
van Vroeger' (herdrukt en nog beschikbaar!) en was onze
bomenspecialist.
Ter ere van zijn staat van dienst publiceren we nu een aantal
van zijn stukjes, te beginnen met dit verhaal uit de
wintereditie van 1997. Daar steek je nog eens iets van op!
Klik hier om het verhaal te lezen.

Inning contributie/donatie 2022
De contributies en donaties over 2022 worden in de 2e helft
van januari 2022 geïnd. Bij de incasso zul je naast de
omschrijving
onze
incassant
ID
aantreffen:
NL93ZZZ402377860000.
Ter herinnering nog even de bedragen zoals vorig jaar
vastgesteld:
Contributie
gewoon
lid:
Contributie
huisgenootlid:
Donatie minimaal:

€
€
€

25,00
12,50
15,00

Leden die lid zijn via de landelijke IVN betalen direct aan de
landelijke IVN.

Naar de website van IVN Oirschot

