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Jaarvergadering
Wij kunnen terug kijken op een, in alle opzichten, gedenkwaardige winter. Schaatsen in
Hummelo, maar uiteindelijk ook nog in Laag-Keppel ! En dat nog wel in ons jubileum
jaar. Het verenigingsjaar eindigt 31 maart, dat betekent dat er weer een jaarvergadering
belegd wordt voor alle leden waar het bestuur ‘verantwoording’ aflegt over het voorbije
jaar en de plannen bekend maakt voor het komende jaar.
De secretaris maakt een jaarverslag en de penningmeester sluit de boeken af. Het
voltallige bestuur maakt plannen voor het komende jaar en deze worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de leden.
De jaarvergadering is op vrijdag 20 april
in de recreatiezaal van
camping Siebieverden in Eldrik.
Inloop vanaf 20.00 uur, start vergadering om 20.30 uur. Daarna sluiten we af met een
beeldimpressie van het afgelopen verenigingsjaar.
Een officiële uitnodiging met de agenda volgt.

Vragenlijst
Bij deze Nieuwsbrief treft u in de mail een link aan naar een vragenlijst, wij willen graag
een beeld hebben wat er leeft bij de leden en hoe ons leden bestand is opgebouwd.
Informatie die wij willen gebruiken voor het maken van plannen en beleid binnen de
vereniging. Daarnaast willen wij graag weten in hoeverre de leden tevreden zijn en wat
wij (nog) beter kunnen doen.
Bij de leden die een papieren versie van de Nieuwsbrief ontvangen, is de vragenlijst als
bijlage toegevoegd, samen met een reeds geadresseerde envelop met postzegel.
Ons verzoek is om deze vragenlijst voor 31 maart in te vullen, zodat wij de gegevens nog
kunnen verwerken voor de jaarvergadering.
Mochten er problemen zijn met het (digitaal)invullen dan graag contact opnemen met
Irma van Hof, voorzitter@hessenrijders.nl

Stalling ijsbaankeet
De ijsbaankeet is deze winter weer van stal gehaald en heeft niet alleen dienst gedaan bij
het carbidschieten in Hummelo maar ook weer sinds jaren bij de ijsbaan in Laag-Keppel.
De keet wordt oud maar functioneert nog goed, de keet is beeldbepalend bij de ijsbaan. ,
Wij zijn er zuinig op. Al jaren staat de keet gestald op het erf bij de Melkerij in Hummelo.
Een mooi en gastvrij gebaar van Henk Garretsen. Henk gaat de boerderij verlaten en dat
betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe stalling voor de ijsbaankeet.
Wie kan ons helpen ? Wil je meer informatie, heb je een plekje of heb je een tip neem
dan contact op met Henk Luesink h.luesink@hetnet.nl of 0314 381345

Rabobank Clubkas Campagne
Wist je dat je als Hessenrijder gratis je eigen club financieel kan steunen via de
Rabobank Clubkas Campagne? Zoals bekend draagt Rabobank sport en cultuur een warm
hart toe. Dat doet ze door jaarlijks een groot bedrag beschikbaar te stellen voor clubs in
de regio, dit jaar zelfs € 150.000.
Hoe kun je dan de hessenrijders steunen? Dat kan als volgt:
Ieder lid van de Hessenrijders die een rekening bij de Rabobank heeft kan zich gratis
aanmelden als lid van de Rabobank. Met een en/of rekening zelfs allebei.
www.hessenrijders.nl
info@hessenrijders.nl

Daarmee krijg je stemrecht en kun je o.a. jaarlijks tussen 5 en 19 april a.s. jouw stem
uitbrengen op de Hessenrijders voor financiële steun uit de Clubkas Campagne. Hoe
meer stemmen er op de Hessenrijders uitgebracht worden des te meer geld er voor ons
beschikbaar komt.

*Er is een actie gestart om de Hessenhal te behouden. Wil jij supporter of sponsor
worden? Dan is een mailtje naar sponsorvande@hessenhal.nl de eerste stap. Eén
van de leden van de sponsorcommissie neemt daarna graag contact met je op.
Meer info op de website www.hessenhal.nl
Clubblad
Kopie voor het volgende nummer graag mailen naar s.visser52@chello.nl
Wist u datjes, anekdotes, schaatsbelevenissen, foto’s of iets anders, alles is welkom.

Graag tot ziens op de jaarvergadering.
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