NIEUWS VAN
Juni 2013

IVN Valkenburg aan de Geul Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief is bedoeld als een nieuw
communicatiemiddel voor vrijwilligers van IVN
Valkenburg aan de Geul. Omdat het Infobulletin
slechts tweemaal per jaar verschijnt, kunnen we
met deze digitale brief sneller vrijwilligers bereiken. Zorg er daarom voor dat je wijzigingen van
je mailadres zo snel mogelijk doorgeeft via :
ivnvalkenburgadgeul@gmail.com.
Wil je zelf iets melden, mail dat ook naar bovenstaand adres.

In deze uitgave



Fotobijschrift

Noodkreet
Werkgroepjes voor
advies



Agenda



Vlaaienbakdag

Geen bestuur, is dat
erg?

Noodkreet ….. Van het bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei hebben
we afscheid genomen van George Knottnerus als bestuurslid. George blijft werkzaam als vrijwilliger en als
“groene” ambassadeur. Hij verzorgt de contacten met de
groene organisaties in onze regio en blijft in die hoedanigheid zitting nemen in de technische commissie van de
gemeente.
Het bestuur bestaat nu uit vier leden : Huub Wierts
(voorzitter), Léon Willems (secretaris), Armand Harings
(penningmeester) en Margriet Tabbers (bestuurslid). Dit
houdt een risico in : een even aantal bestuursleden is af
te raden in verband met besluitvorming; bij wegvallen
van één van de huidige bestuursleden kunnen de overige
bestuursleden de ontstane lacune niet invullen en nieuwe bestuursleden staan vaak garant voor verjonging en
frisse ideeën.
We zijn daarom dringend op zoek naar mensen die het
bestuur willen komen versterken. Pols mensen uit je eigen omgeving of ze interesse hebben!

Bij het wegvallen
van een bestuur verliest een vereniging
zijn rechtspersoonlijkheid. De bankrekeningen kunnen
worden geblokkeerd, rekeningen
kunnen daardoor
niet meer worden
betaald, subsidies
worden niet meer
uitgekeerd, onderhandelingen met instanties als gemeente worden moeilijk
zo niet onmogelijk,
sturing valt weg…

Advieswerkgroepjes zoeken meedenkers
Uit de onlangs gehouden brainstormsessie met vrijwilligers kwamen onder
andere naar voren
dat er iets gedaan
moet worden aan
verbetering van entree en kassa en dat
nieuwe suggesties
over public relations
welkom zijn,.
Er zijn hiervoor twee
adviesgroepjes in het
leven geroepen. Voor
de groep “entree en
kassa” worden met
name kassamedewerk(st)ers gevraagd
mee te denken en
voor de pr-groep is
iedere vrijwilliger welkom.

Agenda

Interesse? Meld het
bij de secretaris!

Zondag 16 juni Demo vlaaien en broden bakken in de kasteeltuin

Zat. 8 juni Vogelexcursie De Dellen, aanvang 8.00 uur De
Nachtegaal Meerssen
Zat. 8 juni Overleg voorbereiding vlaaienbakdag 11.30 uur
Kasteeltuin Oud Valkenburg
Vrijdag 14 juni Rondleiding watermolen van Schaloen, 14.00
uur

Woensdag 19 juni Ommetje Wylre, start 9.30 uur vanaf de pplaats bij D’r Kwakkerpool, kast. Wylreweg
Vrijdag 28 juni Rondleiding watermolen van Schaloen, 14.00
uur
Woensdag 3 juli Demo vlaaien en broden bakken in de kasteeltuin

Vlaaienbakdag 2013
Zoals jullie wellicht al hebben begrepen, zullen wij
op zondag 28 juli weer de vlaaienbakdag organiseren in de kasteeltuin Oud-Valkenburg. Op betreffende zondag houden wij weer het vlaaien bakken op
een houtgestookte mobiele oven en onze eigen bakoven, bezetten we diverse stands en zijn er diverse
evenementen. Voor dit festijn hebben wij jullie hulp
hard nodig!
Op zaterdag 8 juni houden we een voorbespreking.
Je bent daarbij van harte welkom om mee te denken
over de invulling en organisatie. We beginnen om
11.30 uur in Sjloens Höfke.
Er is naar iedereen een formulier gestuurd, waarop
je kunt aangeven of je mee kunt doen. Vergeet het
niet in te sturen!

Contact opnemen
Neem voor meer informatie
contact met ons op.
IVN Valkenburg aan de
Geul
Jozef Postmesstraat 16
6137 CK SITTARD
(046) 4524233
ivnvalkenburgadgeul@gmail.com
Bezoek onze website op
Ivn.nl/afdeling/valkenburg

