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Regina heeft in overleg 

met Marloes en Simone 

de rol van voorzitter ad 

interim op zich genomen. 

Zij stelt zich kandidaat als 

voorzitter. 

Tijdens het 

Halloween-

toernooi zal 

de stemming 

voor het 

voorzitter-

schap plaats-

vinden.  Jullie ontvangen 

aan de wedstrijdtafel een 

papiertje waarop jullie 

voor, tegen of blanco 

kunnen schrijven. Na af-

loop van het toernooi 

wordt bekend gemaakt of 

er een nieuwe voorzitter 

is gekozen. 

Tijdens de laatste        

Algemene Leden Verga-

dering heeft een aantal 

bestuursleden zich niet 

herkiesbaar gesteld.    

Regina trad toe als alge-

meen bestuurslid.            

Kandidaten voor het 

voorzitterschap hadden 

zich niet gemeld. Dit had 

tot gevolg dat er geen 

voorzitter kon worden 

gekozen. Besloten werd 

dat alle bestuurstaken tot 

nader orde verdeeld zou-

den worden onder alle 

bestuursleden van dat 

moment.  

Inmiddels is er het een en 

ander veranderd. 

Bianca heeft aangegeven 

dat de functie van pen-

ningmeester haar eigenlijk 

teveel is geworden, om-

dat ze nog meer vrijwilli-

gerswerk 

doet. Ze heeft 

haar functie in 

overleg met 

het bestuur 

neergelegd. 

Langs deze 

weg wil het 

bestuur Bianca nogmaals 

bedanken voor haar inzet. 

Simone heeft de taken 

van het penningmeester-

schap overgenomen.  

Marloes was en blijft de 

secretaris van onze     

vereniging. 

 

Sowat in het kort: 

KW Flex sponsor                 

geworden van Sowat 

Vrijdag 27 oktober                

stemming nieuwe voorzitter 

Vrijdag 27 oktober          

Halloweentoernooi 

KW Flex aanwezig tijdens 

Halloweentoernooi 

Sowat doet mee met      

AH-sportactie  

 

Nieuwe voorzitter 

iets te drinken en te 

snoepen tijdens het 

toernooi. Ook de 

bitterballen tijdens de 

afterparty zullen natuurlijk 

niet ontbreken.  

Op vrijdag 27 oktober 

staat er weer een ouder-

wets Halloweentoernooi 

gepland.  Het zou leuk 

zijn als jullie allemaal in 

stijl gekleed komen bad-

mintonnen. Dit verhoogt 

toch altijd weer de sfeer. 
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 Halloweentoernooi 

Eind september ontvan-

gen jullie een uitnodiging 

voor het Halloween-

toernooi in jullie mail-

box. Dan start ook de 

inschrijving. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8psq02ZfVAhVQJFAKHaqgDxgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Frightwordinstitute.com%2Fwhats-limerick-halloween-weekend%2F&psig=AFQjCNFl88PBTDQh1Gz7r4Pg4hCxioFFYg&ust=1500633

