Vriendennieuws lente

2e kwartaal 2017

Geachte leden, beste vrienden van Mariënwaerdt,
Achter de schermen is deze winter hard gewerkt aan een nieuwe website
en het resultaat mag gezien worden!
8 april a.s. vindt onze jaarlijkse leden vergadering plaats in Brasserie
Marie op het landgoed. Een mooi moment om de nieuwe website van
onze Vereniging aan u te tonen. Het wordt een interactieve website waar
uw deelname aan activiteiten zelf kunt invullen.
Uw bestuur heeft – al werkende - inmiddels ook een paar wijzigingen
ondergaan. Zo is het secretariaat door Joanne van Bredero (links)
overgenomen van Cor Broerse.
Marjolein van den Bout neemt nu de
ledenadministratie en website voor
haar rekening.
Graag vragen wij uw instemming met
deze benoemingen.
Uiteraard zal onze penningmeester Adriaan van Hoorn de resultaten over
2016 en de begroting voor het komend jaar aan u presenteren met het
bijbehorende toekomstbeeld. Ook de vaststelling van de contributie komt
aan de orde. Deze is sinds onze oprichting in 2005 nog nooit verhoogd.
De volledige agenda vindt u aan de achterzijde van deze nieuwsbrief.
Verder wil ik u nu al vast van harte uitnodigen de datum van de
Vriendendag in uw agenda te noteren: zondag 25 juni 2017 hopen we u
allen te ontmoeten!
Let u er op, dat met de komst van de nieuwe website, de diverse
werkgroepen, bestuursleden en ledenadministratie voortaan een
rechtstreeks emailadres hebben. Hierdoor zal de communicatie
directer verlopen.
Algemene vragen blijven welkom bij onze secretaris.
Tot ziens op de Ledenvergadering 8 april!!

Met een vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,

Cees Bassa, voorzitter

Vereniging
Vrienden van Mariënwaerdt
Secretariaat
’t Klooster 5
4153 RR Beesd
Telefoon
06 - 52065173
E-mail
info@vriendenvanmarienwaerdt.nl
Website
www.vriendenvanmarienwaerdt.nl

Bestuurleden
Cees Bassa, voorzitter
Joanne Bredero, secretaris a.i.
Adriaan van Hoorn, penningmeester
Overige leden
Leo Knuiman
Jacqueline Huisman
Rob Rozendaal
Jolanda Piereij – Driesen
Leen de Deugd
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Agenda Algemene Ledenvergadering
8 april 2017, aanvang 10 uur, Brasserie Marie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2016
Financieel jaarverslag door de penningmeester Adriaan van Hoorn
Verslag kascontrole commissie
Voorstel contributie 2018
Verslag van de verenigingsactiviteiten in 2016
Afscheid van Cor Broerse, secretaris
Benoeming van nieuwe bestuursleden
PAUZE
10. Presentatie nieuwe website
11.Toelichting op ontwikkelingen op Landgoed Mariënwaerdt door de
landgoedbeheerder Frans van Verschuer
12. Rondvraag
13. Sluiting van de ledenvergadering
In Brasserie Marie wordt na de vergadering een heerlijke Landgoed-lunch
geserveerd. Hiervoor wordt een bedrag van € 7,50 per persoon gevraagd.
Opgave vòòr 4 april a.s. telefonisch bij het secretariaat of per e-mail naar
info@vriendenvanmarienwaerdt.nl . Gelieve vooraf te betalen op rekeningnummer NL46RABO 0304 0072 18 onder vermelding lunch ALV.

Agenda
Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 8 april 2017,
aanvang 10 uur in Brasserie Marie

Wandeling
Zaterdag 13 mei 2017
Aanvang 09.30 uur
Startlocatie: Het Karnhuis

Vriendendag
Zondag 25 juni 2017
Aanvang 09.30 uur
Startlocatie: De Stapelbakker

Terugblik op recente activiteiten
Rozen bekijken
Eind juni – begin juli 2017
Verzamelen om 14.30 uur bij
het Grote Huis, Biersteeg 6
Na afloop thee in de tuin.

De 15e Kerstfair trok – dit jaar voor het eerst met ijsbaan – een record aantal
bezoekers: 24.800. Daarbij ook diverse nieuwe Vrienden. Welkom!
Het poetsen van de paardenrijtuigen en het koper was op 21 januari jl weer
een groot succes. Alles blinkt weer en hangt weer goed op de plaats.
Op 23 november 2016 en 11 februari 2017 werd hard gewerkt door om diverse
bosschages weer kort te zetten.

Landgoedfair
Woensdag 16 t/m
zondag 20 augustus 2017
Alle dagen van 10 -18 uur

Tenslotte werd op 11 maart jl weer zwerfvuil opgeruimd. Altijd een hele klus maar
gezellig afgesloten met een welverdiende lunch!
We hopen u spoedig ook te mogen ontmoeten bij de komende activiteiten.
Tot ziens dus op Mariënwaerdt!
Waar u onderhoudt wat belangrijk is….
en u heel natuurlijk onderhouden wordt!

Meer informatie op de website en
in het volgende Vriendennieuws!

