Nieuwsbrief – mei 2006

Zondag 28 mei 2006
Optreden in Grijzengrubben op kunst & cultuurfestival , kindergroep, koor en seniorengroep.
Van 14.45 uur—15.30 uur
13.30 uur omkleden in de Burcht

Woensdag 31 mei 2006
Optreden kindergroep in Glanerbrook Geleen
voor Limburgse Dag Gehandicapten.
van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Dinsdag 6 juni 2006
Aanvraag voor een optreden in het zorgcentrum
Klevarie (Polvertorenstraat 6) in Maastricht van
18.30 tot 21.00 uur voor alle groepen.

Zondag 25 juni 2006
Barbecue in het Poolse Huis

Zaterdag 9 & zondag 10 september
2006

Optreden tijdens het 20 jarig bestaan van de
Open Monumentendagen en de 100ste geboortedag
van Ilse Frankenthal in Brunssum.
Het gaat om een buitenoptreden

Weekend 6-7-8 oktober 2006
Jubileum 30 jaar bestaan Podlasie ,weekend
weg naar recreatiepark Hengelhoef in België.
Voor meer info zie elders in Nieuwsbrief.

Weekend 30 jarig bestaan.

Verslag van de ledenvergadering 20 maart 2005.

Het weekendje “weg” is van 6 t/m 8 oktober 2006
en we gaan naar recreatie park de Hengelhoef in
België .

Naar aanleiding van het verslag: Anneke Smeets merkt op dat zij
in de vergadering van maart 2005 gesuggereerd heeft om de
ledenvergadering op een repetitieavond te houden op vrijdag of
dinsdag, wellicht is er dan een betere opkomst. Verslag wordt
verder goedgekeurd met dank aan Dick, Marije en Hein.

We gaan daar een knotsgezellig weekend organiseren en natuurlijk van maken.

Jaarverslag van de secretaris en de werkgroepen

Verder wordt verzocht aan iedereen die meegaat
het nog openstaand bedrag te voldoen voor 1 juni.

Financieel verslag van de penningmeester over 2005.

Om e.e.a. te financieren heeft de commissie een
aantal acties georganiseerd namelijk:

Verslag kascontrolecommissie 2005 en benoeming kascontrole voor 2006.
Arris en Anneke hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden.

We hebben 3 keer op een rommelmarkt gestaan.
Verder hebben we, een aantal kinderen en leden
van de commissie, voor moederdag lekkere koekjes verkocht in het winkelcentrum de Parel in
Brunssum.
Wie nog interesse heeft in deze lekkere koekjes
kan zich wenden tot Dirk Elias.
Namens de commissie 30 jarig bestaan
Dirk Elias
Hier nogmaals de repetitie tijden:
Kom aub op tijd, zodat we op tijd kunnen beginnen en geen
kostbare repetiitietijd verloren gaat .

Verslagen worden goedgekeurd met dank aan de samenstellers.

Verslag werd goedgekeurd

Arris Matlega en Anneke Smeets. Reserve John Kuiken.
Bestuursverkiezing:
Dick de Liefde
(secretaris)
Dirk Elias
(akties en activiteiten)
Patricia Mendel
(Artistieke leiding)

Herkozen.
Herkozen.
Herkozen.

Afgetreden als bestuurslid:
Marije Erken
(Optredens)
Carla Magermans (Kostuums)
Gekozen in het bestuur:
Mary Ummels optredens.
Aanvulligen bij diverse werkgroepen is dringend noodzakelijk,
alleen dan kan onze vereniging als Podlasie goed
functioneren.
Een uitgebreid verslag van de ledenvergadering kan men opvragen bij de secretaris.

Kindergroep
Op zaterdag in het Pools Huis.
Omkleden om 10.45 uur
Start repetitie om 11.00uur , eind 12.30 uur.
Seniorengroep
Vrijdagavond in de Burcht van 20.30 uur tot 23.00 uur.
Koor
Dinsdagavond in de Burcht van 20.30 uur tot 22.00 uur

Jaarvergadering 30 maart 2006
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op zondag 30
maart in de Burcht.
Kort verslag van de ledenvergadering.
Openingswoord Voorzitter: Het is jammer dat er zo weinig
leden aanwezig zijn. Ik bedank iedereen van harte bedanken
voor zijn of haar inzet gedurende het afgelopen jaar. Dit jaar
zullen wij afscheid nemen van een aantal bestuursleden , die
om verschillende redenen gaan stoppen met hun activiteiten
binnen het bestuur.
Willen wij een gezonde vereniging blijven dan zal er aanvulling moeten komen om de kar te trekkenen daar waar mogelijk nieuwe initiatieven gaan ontplooien.
Het is al eerder gezegd ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ook deze hebben maar een beperkt aantal uren
voor Podlasie ter beschikking. Ik hoop dan ook dat er uit de
vergadering weer mensen zullen opstaan die zich mede
verantwoordelijk voelen om zitting te nemen in het bestuur.
Vooral de organisatie rondom ons 30 jarig bestaan zal ondersteuning kunnen gebruiken. Van die samenwerking tussen
de leden en het bestuur zal het afhangen of wij ook dit jaar
weer een succes jaar van kunnen maken
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