
NIEUWSBRIEF   IJSVERENIGING  DEDEMSVAART/ SLUIS   6-7  
 

Dedemsvaart, 10 oktober 2017 

 

 

Geachte lid, 

 

Aangezien het ijsseizoen weer voor de deur staat, richten wij ons middels deze nieuwsbrief persoonlijk 

tot u. Het afgelopen ijsseizoen hebben we gelukkig de baan 2 dagen kunnen openen. Laten we hopen 

dat we dit nieuwe seizoen weer een vorstperiode tegemoet gaan. 

 

Dit jaar zal ook weer tot uitbetaling van 10 % van de waardecertificaten worden overgegaan. De 

notaris zal tijdens de ledenvergadering 13 certificaten uit de tombola trekken. Degenen die worden 

uitgeloot, krijgen in november bericht. 

 

Ledenvergadering 
De ledenvergadering staat genoteerd op vrijdag 17 november a.s. om 20.00 uur in het 

Deurlopershuus. U bent hierbij van harte welkom.  

Agenda: 

Opening 

 Jaarverslag   2016-2017 

 Notulen   2016-2017 

 Financieel verslag 2016-2017 

 Kascontrole   

Bestuursverkiezing    

➢ Aftredend en herkiesbaar: 

• M. Jansen 

• J. Everhardus  

• O. Snippe 

 

➢ Aftredend en niet herkiesbaar: 

• A.P. Frankes 

• M. Drogt 

 

➢ Kiesbaar: 

• N. Hemme (vervanger voor A. Gras) 

 Trekking certificaten 

Rondvraag 

Sluiting 

 

 

Afhalen lidmaatschapskaarten 
De leden die bij deze nieuwsbrief geen lidmaatschapskaart hebben ontvangen, hebben geen 

automatische incasso afgegeven. Die leden kunnen hun lidmaatschapskaarten op vrijdag 27 oktober 

van 19.00 uur tot 21.30 uur en zaterdag 28 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in het Deurlopershuus 

ophalen. 

 

De abonnementskosten zijn:  

 - gezinsabonnement   € 8,50 

  - kinderen t/m 5 jaar  € 0,00 

  - kinderen 6 t/m 17 jaar  € 3,00 

 - individueel lid    € 7,00 

 - donateur    € 5,00 

 

Indien de kaarten niet worden afgehaald, worden ze bij u thuis aangeboden. Hiervoor brengen wij u 

per individueel-/ gezinsabonnement € 5,-  extra in rekening. 

 

 



Automatische incasso 
Het merendeel van de leden heeft ons gemachtigd om de contributiegelden automatisch van de 

bank/giro- rekening af te laten schrijven en hebben daarom de lidmaatschapskaarten bij deze brief aan 

huis bezorgd gekregen. Een aantal leden maakt helaas nog geen gebruik van deze regeling. Wij 

verzoeken deze leden ons alsnog te machtigen om tot automatisch incasso te mogen overgaan. 

Het machtigingsformulier kunt u via onze site downloaden of via onze ledenadministratie opvragen.  

 

Wijzigingen 
Opzeggingen en veranderingen in de gezinssamenstelling moet u voor 1 augustus 2018 aan de 

ledenadministratie (de heer M. Jansen) schriftelijk (of via de mail) doorgeven, zodat de veranderingen 

in het seizoen 2018-2019 kunnen ingaan. 

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze site:  www.ijsvereniging-sluis-6-7.nl 

 

Contact gegevens ledenadministratie: 

M. Jansen 

Hoofdvaart 174 

7701 JR  Dedemsvaart 

T: 0523-614061 

E: ledenadministratie@ijsvereniging-sluis-6-7.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsvereniging Dedemsvaart Sluis 6-7 
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