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Contributie per kwartaal
Momenteel wordt de contributie per jaar geïncasseerd. De laatste jaren is de
contributie echter opgelopen, waardoor het eens per jaar innen van de
contributie een flinke aanslag kan zijn op een ieders bankrekening. Met deze
reden heeft het bestuur besloten om met ingang van 2015 de contributie per
kwartaal te gaan innen. De jaarcontributie zal in vier gelijke delen verdeeld
worden en in de eerste week van ieder kwartaal geïnd worden. We
benadrukken dat hiermee niet het jaarlidmaatschap wijzigt in een
kwartaallidmaat-schap. Lidmaatschapsjaren lopen nog steeds van 1 januari tot
en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Opzeggen dient uiterlijk 1
maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar te geschieden bij de
ledenadministratie.
Vacatures
Op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Voor een aantal
functies in het bijzonder. Annemieke Nieuwdam heeft aangegeven na dit
seizoen te willen stoppen met de ledenadministratie. Als ledenadministrateur
verzorg je de registratie van de lidmaatschappen van nieuwe leden en
beëindiging van lidmaatschappen.
Daarnaast heeft Maarten Riep tijdens de ledenvergadering van afgelopen
februari aangegeven per 2015 te willen stoppen met zijn functie als voorzitter.
Als voorzitter ben je samen met de rest van de bestuurders verantwoordelijk
voor het dagelijks bestuur van de vereniging. Je houdt je overzicht over de
lopende zaken van de vereniging en ben je aanspreekpunt voor verschillende
instanties zoals gemeente, scholen en welzijnsorganisaties als St. Carrefour.
Voor meer informatie kan je terecht bij Maarten Riep
(voorzitter@emelwerth.nl / 0622481654).
Najaarscompetitie
De najaarscompetitie is van start gegaan. Door minder deelname in de
herenklasse, hebben we maar 1 team. In dit team spelen Brian Mangnus, Tim
Mangnus, Bengt Nieuwdam en Lucian Hoogenboom. Klik hier voor de uitslagen
van het team. Wil je komen kijken? Thuiswedstrijden zijn op 12 en 19 oktober
vanaf 10.00.

Vooraankondiging ledenvergadering
Vanaf dit jaar zullen wij de ledenvergadering verplaatsen van februari naar
november. De reden hiervoor is het vaststellen van de contributie en de
mogelijkheid tot opzeggen. Opzeggen dient te geschieden voor 1 december,
terwijl de contributie pas in februari van het nieuwe jaar vastgesteld werd. Om
leden een goede afweging te kunnen laten maken is besloten om de nieuwe
contributie aan de hand van de voorlopige resultaten vast te stellen in november.
De jaarvergadering van dit jaar zal plaatsvinden op maandag 3 november om
20.00 in het clubhuis. We willen alvast wel het belang aangeven van deze
vergadering. De gemeente draagt vanaf dit jaar minder bij aan baanonderhoud
en renovatie. Met als gevolg hogere kosten voor de vereniging. Tijdens deze
vergadering zal tevens besloten worden hoe we dit de komende jaren willen
gaan invullen. De jaarverslagen en definitieve agenda zullen uiterlijk 2 weken
voor de vergadering beschikbaar worden gesteld.

