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Nieuwe voorzitter
Bianca heeft aangegeven
dat de functie van penningmeester haar eigenlijk
teveel is geworden, omdat ze nog meer vrijwilligerswerk
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 penningmeesterschap overgenomen.
Marloes was en blijft de
Inmiddels is er het een en
secretaris van onze
ander veranderd.
vereniging.
Tijdens de laatste
Algemene Leden Vergadering heeft een aantal
bestuursleden zich niet
herkiesbaar gesteld.
Regina trad toe als algemeen 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 zouden worden onder alle
bestuursleden van dat
moment.

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
Halloweentoernooi zal
de stemming
voor het
voorzitterschap plaatsvinden. Jullie ontvangen
aan de wedstrijdtafel een
papiertje waarop jullie
voor, tegen of blanco
kunnen schrijven. Na afloop van het toernooi
wordt bekend gemaakt of
er een nieuwe voorzitter
is gekozen.

Halloweentoernooi
Op vrijdag 27 oktober
staat er weer een ouderwets Halloweentoernooi
gepland. Het zou leuk
zijn als jullie allemaal in
stijl gekleed komen badmintonnen. Dit verhoogt
toch altijd weer de sfeer.
De toernooicommissie
zorgt als vanouds voor

iets te drinken en te
snoepen tijdens het
toernooi. Ook de
bitterballen tijdens de
afterparty zullen natuurlijk
niet ontbreken.

Eind september ontvangen jullie een uitnodiging
voor het Halloweentoernooi in jullie mailbox. Dan start ook de
inschrijving.

