November 2005

Nieuwsbrief
IJSVERENIGING NIEUWERKERK
Net zoals in de afgelopen jaren wil het bestuur van IJsvereniging Nieuwerkerk de leden en
donateurs van de vereniging informeren over de activiteiten en ontwikkelingen via een eigen
nieuwsbrief. Hierin kunt u natuurlijk lezen wat de stand van zaken is van de aanleg van de
nieuwe ijsbaan en wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering in november.
Vorderingen aanleg nieuwe ijsbaan
Ondanks het feit dat sinds oktober van het vorige
jaar de contouren van de nieuwe ijsbaan zichtbaar zijn, is er helaas toch een flinke stagnatie
ontstaan. Dit komt doordat het terrein nog niet
de juiste bestemming heeft. De wijzigingsprocedure duurt veel langer dan tevoren was voorzien.
Naar verwachting zal het nog wel tot het einde
van dit jaar duren voordat de gemeente
toestemming geeft om de aanleg te vervolgen.

Ledenvergadering
Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om op
donderdag 17 november om 20.00 uur de
jaarlijkse algemene vergadering in het dorpshuis
bij te wonen.
Op de agenda staan:

- notulen vorige vergadering;
- jaarverslag secretaris;
- jaarverslag penningmeester;
- vaststelling contributies;
- bestuurssamenstelling;
- plan ijsbaan;
- rondvraag.
Omdat de afgelopen jaren de opkomst zeer
matig te noemen was hopen we van harte dat er
dit jaar meer belangstelling voor de ledenvergadering zal zijn.
Uw aanwezigheid als lid van de vereniging en uw
inbreng tijdens de vergadering zal zeer op prijs
gesteld worden!

Situatie nieuwe ijsbaan maart 2005
Snert van Bert
Op vrijdag 14 januari organiseerden we samen
met Slagerij Timmers voor de tweede keer
“Snert van Bert”. Opnieuw maakte Bert Timmers
maar liefst ruim 600 liter erwtensoep die door
een flink aantal leden op Nieuwerkerk werd verkocht. Het leverde de ijsvereniging het mooie
bedrag op van E 920,- ten bate van de aanleg
van de nieuwe ijsbaan. Het is de bedoeling om op
10 februari a.s. de actie opnieuw te organiseren.
Bestuurszaken
Tijdens de algemene ledenvergadering op 17
november a.s. is bestuurslid Peter van der Cingel
aftredend en niet herkiesbaar. De heer Gert-Jan
de Groot (Ooststraat 47) zal door het bestuur
worden voorgedragen om Peter op te volgen.

Contributie
Eind november zal er weer contributie worden
opgehaald.
De hoogte van de contributie moet op de aanstaande ledenvergadering nog worden vastgesteld, maar zal waarschijnlijk ongewijzigd blijven.
Informatie
Hebt u ideeën of wilt u meer informatie?
Bel dan (na 19.00 uur) met Gerrit Brouwer, tel
641602 of met Sam Flikweert, tel 641003 of
mail naar: ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl
Bezoek aan kunstijsbaan
Wanneer het in de komende winter opnieuw niet
hard genoeg vriest om op natuurijs te kunnen
schaatsen, dan zal aan het einde van de winter
opnieuw een bustocht naar de kunstijsbaan te
Breda voor de leden worden georganiseerd.
Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een aparte
uitnodiging.
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