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Noïeer vas'fin uwagenda, we
zijn vonplonhet 2e weekend,
op zondag,in jonuorieen
bowlingmiddog
I e organiseren.
Meer informatievolgtno9.
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Áon olle leden en personendie zich betrokken voefen6í1 onze Zong en DonsverenigingPODLÁSIR
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Nie+olleenik ols voorzi+ïer,hoor |ne+tnij veel
besluursleden,
zien steedsmeerlakendie noodzokelijk zijn on met onzeverenigíngooneen+oekohsï ie bouweh,ofbrokkelen.
Willehwij in de toekotnsteen levensvotboor
en
verontwoordbeleidgoonvoerenzol er binnen
Podldsieeen enondernoetenvera derenen zullelr ef meet mensenverdniwoordingntoetennemen
ih de vorn von!iïvoerendebestuursioken.Vooa
op dii honent zijn e. probleolleduidelijkheid,
I
|nen met
.

De zorg voor de oplredens,di+ hoel he+
geldopbrengen.
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De zorg voor de kos+uuhs,de verzorging
voor,ljjd€ns en na de op+r€deN,

hei is i€dersverontwoording
no he+op+r€dehdaï
goed
de kosÍuuns
verzorgdwordanen weer op de
doorvoorbestehdeploolsendonkomen
en opgejujs+e
ploots.
hongenwordenop de
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De 2oagvoor hel secrelariqo+,wordl nunogofgedoon.
rlrisselend

De zorg voor hei beherenvonde fimnciëh./llofh
stopt in Modrt.
Zorg voor d€ orlistieke leiding,Pdtriciois niet
vollediginzetbooren hoop+ookop overnohe.
Zorg voorde oudpopiergroep,
door situoÍievon
Heinen verloopbinnenPodlosiekohookhier eeh
+ekorïontsïoohddh ihzelbare mensen.
op dil mohentzijn zokenolleenmogelijkdoor de
ihkonsten vonhet oud popier.

Zorg voor het voo.l6e9+ooh
vohheï zdhgkoor.

Heï nldgdlidelijk ziln dot geziende opsomhing
vonol deze zokener op kor-teïernijn iels hoet
veronderenwill€nde nu nogzilïende bestuursleden he+nogveronlwoordvihdehon dls besluur
hierhee door te goon.
in de problemen
komt,
Zij willennief dot Podlcsie
lndardot zij ols persoonlnei eenbesluursfuhc+ie
ooknieï veroniwoordelijkg€s+€ldkunnehwordeh
ols de verenigingverder r^oeiop eeh n'onierdie
volgehsonsniet neer verantwoordis.

Hel weekend
Het weekendwos zeer gezelligen geslaogd.
Langsdeze wegwil ik de ledenvonde jubilenogmools
bedonkenvoor hun
umcommissie
werk voor en tijdens hel weekend,mel name
Roosen Mqdelon.
Ook wil ik John Kuikennogmoolsbedonken
voor zijn sponseringen het beschikbqqrstellen vondE teni.
Dirk Elios,jubileurncomnissie

Áls ik don he+Weekehdin gedachlehe6,wc.dx
een
geweldigesÍeer en eengo€desqmenwerkihg
wos,
dandenkik, hel |noeïkunnehols er zích weef
hensenbeschikboorst ellendie de schouderser
onderwllen ze++enen liJd víij willeahokenohl ih
somenwerking, Podlogie naar he+ 40" bes+oonÍees+
te brengen.
ook ol is er wel eensverschilvontn€nihg,lne+volwossenmehsenen een beetJegoedewil toe+ehwe
er sohehzeker uiïkonenon Podlosieweer op de
goedewegle kriigen.6eef Je op vooreen fur,c+ie,
we gooner somenvoor.

. helplll

Onzerepetttiet!/den:

Kon aubop tud, zodat weop trjd kunnen
beginnenengeenkostbarerepetitietud
verlorengaat .
Kindergroep:zaferdagín hef PoolsHuis.
Onkledenon 1O.45uur. Slart repetitie
on 11.00uur, eind 12.30uur.
Seniorengroep.
Vr(dagavondin de Burcht van20.30 uur
tot 23.00 uur.
Koor.
in de Burchf van20.30 uur
Dinsdagavond
fot 22.00 uur

TeIefoonnum
mers Podlasíe
Voorzitteri Korl Wedick
Secrelo.is: Dick de LieÍde
Penningmee3+er:Ma+h
Ber
op-fredensiMory Ummels
Korl Wedick, hu hog voorziiïer

Afnelden voor de repetittès
Koor

Hel bes+uuris voorneinehs
op korte terll1ijneen
olgemeneledenvergaderingt e houden.
Wcor de problemendie hierbovenotnschreven
zijn oonde led€hliïgelegd kfinen worden.
We hopendondol dezedohookdoor dlle leden
bezochtwordï.
Dusmensen9eeÍ uw op voor eenbes+uursfuhclie
oÍ vooreen vande werkgroepen
net nohe die von
de werkgroepkostu!lns.

(o45)5?20O72
(o45)5?L48 L2
(045)52588 35

Dickde LieÍde

(o45) 52148 l?
(06) 4O323 753
(45) 523 1845

HeínPollnon
of
Kindereh PoïricioMendel (06) 12 E aa 45

s€hioren

Postbonknummer
Podlosie6293o41
Podlosie,
ï.n.v.penningmeester
Postbus
ó4,
ó440ÁB Brunssum

