Nieuwsbrief O.G.F. Contra, oktober 2019

Algemene ledenvergadering
Graag nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering van O.G.F. Contra op
donderdag 31 oktober a.s. Op de agenda staan naast de formele zaken ook de
veranderingen die er op dit moment plaats vinden bij de vereniging. We willen jullie graag op de
hoogte brengen van het afgelopen jaar en de huidige stand van zaken.
Veranderingen
De peuter- en kleutergymnastiek verschuift na de herfstvakantie van dinsdag naar donderdag (15:00
- 15:45) en de recreatie lessen van dinsdag naar vrijdag (15:00 - 16:00), omdat Martha deze groepen
heeft overgenomen. De desbetreffende leden zijn hier inmiddels van op de hoogte gebracht.
Nieuw bestuurslid gezocht!!!
Thom heeft vanaf het allereerste begin aangegeven dat hij één jaar zijn bestuursfunctie zou
uitoefenen. Dat jaar is bijna om… Vandaar dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden voor o.a.
penningmeester maar b.v. ook voor communicatie, materiaalmeester, enz. Graag meedenken wie
deze taak voor de vereniging zou kunnen invullen. Dit kan ook iemand zijn buiten de vereniging. Als
je iemand weet dan horen we dat graag! We kennen de argumenten, geen zin/tijd, laat iemand
anders het maar doen, maar als er geen vervangende penningmeester komt, kan het O.G.F.
Contra bestuur niet functioneren! en Contra kan daardoor niet langer bestaan. Dus meld je aan:
info@ogfcontra.nl
Opendag van De Wier
Ondanks dat er niet veel bezoekers waren kunnen we toch terugkijken op een geslaagde middag.
Mooi om te zien hoe er in een leuke sfeer gegymd en geturnd werd!
Grote Clubactie
We weten dat er ondertussen al heel fanatiek loten verkocht worden en dat we al heel wat bioscoop
bonnen uit kunnen gaan delen. Super! Dus als je je boekje nog niet helemaal vol hebt…
dan hopen we dat je nog even doorgaat met de verkoop! De verkochte loten kunnen tot
zaterdag 9 november ingeleverd worden. Succes!
Voor de vereniging is dit een goede gelegenheid om geld bij elkaar te krijgen voor nieuw
materiaal. We komen niet in aanmerking voor subsidies of andere gelden via gemeente.
Dit soort acties zijn dan dé manier om dit te realiseren. We gaan voor een mooie opbrengst!
Slack
Als je nog niet aangemeld bent bij Slack nogmaals het verzoek om dit te doen. Als je er niet uit komt
dan horen we dat graag via info@ogfcontra.nl! Via Slack kan er gemakkelijk via korte lijnen
gecommuniceerd worden en ben je snel en gemakkelijk op de hoogte.

Denken jullie nog aan de Sponsor kliks?! Je komt er via www.ogfcontra.nl

We wensen jullie een fijne vakantie!
En voor de meiden die mee doen met het Turnkamp van TAN… Veel plezier!
Bestuur O.G.F. Contra
Harold, Thom en Inge

