Aan:
Alle leden van Scouting Skoltaro Eibergen

•
•
•
•
•
•

Datum: mei 2015
•

Vereniging Scouting Skoltaro Eibergen
KvK Veluwe en Twente 41039563
Bank: NL20 RABO 0140 4320 27
Website: www.skoltaro.nl
Email: secretaris@skoltaro.nl
Secretariaat:
Blomsgaarden 25
7151 AL Eibergen
Telefoon: 0545 475168

Beste leden van de groepsraad en ouders / verzorgers van jeugdleden,
Hierbij nodigt het bestuur van Vereniging Scouting Skoltaro jullie uit voor de ledenvergadering die
gehouden wordt op 18 juni 2015 in de blokhut in het Slingebos, aanvang 20:00. Het wel en wee van
Skoltaro komt aan bod, maar we zijn ook erg benieuwd naar wat er leeft onder de ouders van onze
jeugdleden. Hebben jullie ideeën of suggesties? Laat het ons weten! Bij Scouting is iedereen gelijk en
jullie bijdragen en vragen worden zeer gewaardeerd.
De agenda
1. Opening vergadering;
2. Jaaroverzicht van de secretaris;
3. Financieel jaaroverzicht 2014 en de begroting 2015 van de penningmeester;
4. Verslag kascontrolecommissie;
5. Bestuursverkiezing;
6. Aanstellen kascontrolecommissie;
7. Rondvraag, onderwerpen die door ouders worden aangedragen;
8. Sluiting ledenvergadering;
9. Even napraten
Samenstelling bestuur
Voorzitter: (aftredend*)
Secretaris: (aftredend)
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Coördinator verhuur:
Groepsbegeleider:

Henk Kloosterman
Ineke Oonk
Linda Hallers
André Teselink
Derk Zeedijk
Marjan te Raa
vacature

0545 472992
0545 475168
0545 473057
0545 476484
0545 785014
0545 476123

* aftredend per 31-12-2015.
Zoals jullie zien hebben we momenteel een aantal vacatures binnen het bestuur. Iets voor jou? Een
scoutinggroep bezorgt de kinderen de tijd van hun leven, maar dit kan niet zonder de inzet van
vrijwilligers. Denk er eens over na. Tot de aanvang van de vergadering kun je je opgeven als
kandidaat. Wil je eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.
De ledenvergadering duurt ongeveer 2 uur en we zouden het zeer waarderen als jullie de moeite
willen nemen om in die paar uur jullie ideeën en suggesties bij ons onder de aandacht te brengen!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Scouting Skoltaro Eibergen

Ja, ik kom op de ouderavond van 18 juni met ....... personen.
Naam:

