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Dedemsvaart, 23 oktober 2019 

 
 

Geacht lid, 

 
Aangezien een nieuw ijsseizoen weer voor de deur staat, richten wij ons middels deze nieuwsbrief 

persoonlijk tot u. 

 

 

Afgelopen seizoen 

Het afgelopen ijsseizoen hebben we helaas de baan maar 1 dag kunnen openen. Wel willen we alle 

vrijwilligers bedanken die tot laat in de avond het ijs sneeuwvrij hebben in de poging de ijsbaan voor 
een langere periode open te kunnen stellen, helaas zat het weer niet mee. Laten we hopen dat we dit 

nieuwe seizoen er wat meer ijsdagen van mogen maken.  

 
 

Waardecertificaten 

Dit jaar zal ook weer tot uitbetaling van de laatste waardecertificaten worden overgegaan. De notaris 

zal tijdens de ledenvergadering de laatste certificaten uit de tombola trekken. Degenen die worden 
uitgeloot, krijgen te zijner tijd bericht. 

 

 
Vacature nieuwe bestuursleden 

Doordat een aantal bestuursleden hebben aangegeven dat zij graag plaats willen maken, komen er een 

tweetal plekken vrij in het dagelijks bestuur. Daarom richten wij ons tot jullie als lid. Als bijlage bij 
deze uitnodiging vindt u meer informatie over het bestuur, welke functies en competenties we zoeken.  

 

 

Ledenvergadering 

De ledenvergadering staat genoteerd op vrijdag 15 november a.s. om 20.00 uur in het 

Deurlopershuus. U bent hierbij van harte welkom.  

Agenda: 

• Opening 

• Jaarverslag   2018-2019 

• Notulen   2018-2019 

• Financieel verslag 2018-2019 

• Kascontrole   

• Bestuursverkiezing    
o Aftredend en herkiesbaar: 

▪ I. Langejans 

▪ R. Vrieling 
o Aftredend en niet herkiesbaar: 

▪ J. Drogt 

▪ R. Boesenkool 

• Trekking certificaten 

• Rondvraag 

• Sluiting 

 
 

Na de ledenvergadering zullen we tijdens een hapje en een drankje stil staan bij het 60 jarige 

bestaan van de ijsvereniging Dedemsvaart Sluis 6-7 
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Afhalen lidmaatschapskaarten 

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

automatische incasso afgegeven. Die leden kunnen hun lidmaatschapskaarten op vrijdag 25 oktober 

van 19.00 uur tot 21.30 uur en zaterdag 26 oktober van 09.30 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 

 
Anders als andere jaren zullen de kaarten die niet zijn opgehaald niet meer thuis worden bezorgt. Voor 

de leden die geen automatische incasso hebben verwijs ik u graag naar de brief die als bijlage is 

toegevoegd bij deze nieuwsbrief. 

 
Wijzigingen 

Opzeggingen en veranderingen in de gezinssamenstelling moet u voor 1 augustus 2020 aan de 
ledenadministratie (de heer M. Jansen) schriftelijk (of via de mail) doorgeven, zodat de veranderingen 

in het seizoen 2020-2021 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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