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Oproep voor bijeenkomst op 23 februari a.s.
Clubgenoten,
Onze volgende bijeenkomst heeft als titel : Eigen Inbreng !
Een onderwerp dat bij jullie steeds hoog scoort.
Belangrijk is natuurlijk dat jullie dan ook zorgen voor onderwerpen om over te discussiëren of
naar te kijken.
Daarom het volgende :
Heb je vragen waarop je graag antwoord krijgt, stuur ze dan alvast per mail (telefonisch mag
ook) naar Joop Bootz (043-4581883).
Het bestuur zal dan zorgen een antwoord te hebben.
Uiteraard mag je jouw vraag ondersteunen met opnames van je eigen aquarium of van een
ander of zelfs vanaf facebook of internet.
Je moet ze wel op een stick zetten en meebrengen.
Winand Weusten heeft zijn voorruit van zijn aquarium vervangen. Hoe hij dit gedaan heeft
zullen wij laten zien aan de hand van foto`s .
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Dan nog iets anders.
Bij de mail van 20 januari jl. zaten verschillende bijlages.
Één daarvan heet : Werkgroep-activiteiten lijst.
Tijdens onze jaarvergadering is hierover uitleg geven en hebben de aanwezigen deze lijst al
kunnen invullen.
Het gaat om het volgende : als bestuur vinden wij dat onze leden een bijdrage zouden moeten
leveren aan het functioneren van onze club. Dit als tegenprestatie voor alle activiteiten en
diensten die Terra Collinaria jou biedt.
In de bedoelde lijst zijn heel wat mogelijkheden opgenomen waaruit je kunt kiezen.
Zowel voor 2018 als 2019 kun je 2 activiteiten uitzoeken.
Als bestuur maken we er een overzicht van. Dit gaan we dan hanteren bij het verdelen van de
gekozen activiteiten.
Hoe en wanneer we dan je inzet verwachten krijg je t.z.t. te horen.
Belangrijk is dat we van Alle leden een ingevulde lijst retour ontvangen.
Gelukkig zijn er al een aantal ingevulde lijsten retour.
Heb jij ze nog niet ingevuld ? Ga dan nu meteen even aan de slag.
Het kost slechts enkele minuten !
Het bestuur en ook je mede-leden rekenen op jouw inzet ! !
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