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BUITENPLAATS DE HONGERIGE WOLF

Eerst even dit: het kan zijn dat je deze nieuwsbrief twee keer ontvangt, we
zagen namelijk dat er sprake is van een storing in nieuwsbrievenland.
Excuus daarvoor, maar om te voorkomen dat je hem helemaal niet krijgt
sturen we hem via een andere route een tweede keer.

Tijdens de verzending van de laatste nieuwsbrief 25 maart, was nog niet
duidelijk hoe lang de landelijke Corona-maatregelen nog zouden duren.
Ondanks het feit dat het aantal IC-patiënten wat afneemt is het niet
waarschijnlijk dat we volgende maand al met meer dan honderd leden bijeen
kunnen komen en ook juni lijkt onwaarschijnlijk. Dat betekent helaas dat we de
Algemene Ledenvergadering en het Lustrumfeest moeten uitstellen. We
plannen nog geen datum. We volgen hierin het advies van het RIVM.

Uitwijken naar de herfst is best een uitdaging, omdat volgens de Statuten,
artikel 30, lid 1:



artikel 30, lid 1:

de ALV gehouden moet worden voor 1 juli;
de ALV de begrotingen van het daaropvolgende boekjaar (2020) moet
goedkeuren;
de ALV de balans, de eventuele resultatenrekening en de
fondsenrekeningen van 2019 moet vaststellen;
er voorzien moet worden in vacatures in het bestuur.

Aan punt 1 kan niet voldaan worden i.v.m. de landelijke maatregelen. De
punten 2 en 3 kunnen per mail behandeld worden voor 1 juli 2020 en punt 4
kan doorgeschoven worden naar de te verplaatsen vergadering. Dit betekent
dat alle leden ruim voor 1 juli de financiële stukken zullen ontvangen per mail.
Vanzelfsprekend staan we dan open voor vragen en toelichting via mail,
waarna je kan aangeven of je instemt of niet. We zullen later dit jaar een ALV
bijeenroepen. Zodra hierover meer bekend is, ontvang je weer bericht van ons.

Is jouw huisje ook al bewoond? Die van Myriam
Sinkeldam wel. Op het juiste moment op de juiste
plaats zijn en dan ook nog prachtig kunnen
fotograferen. Dank je voor het insturen Myriam!

TIP VAN DE MAAND
Nu we niet ver van huis
mogen, zoeken we de tips
lekker dichtbij want je hoeft
je op de buitenplaats niet te
vervelen. Sporten, spelen
op de speelplaats, hutten
bouwen. Moet je zien wat
wij tegenkwamen. Ook leuk
voor volwassenen...

We horen graag je mening | Klik hier en vertel het ons!


