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December 2014
Amice,
Met een winter die maar geen winter wil worden en de kerstdagen in het vooruitzicht,
hoop ik dat een ieder terug kan kijken op een mooi 2014.
Nadat we 2015 hebben verwelkomd, willen we onder het genot een mooi glas bier of wijn
elkaar een goed nieuw jaar toewensen. Na onze ALV op 3 januari a.s. gaan we genieten
van een lekker bord klassieke snert met een klassieke consumptie.
Terugblik 2014.
Een wijnproeverij, een WK wedstrijd en wat voor één, een bokbierproeverij, de 35+ en 45+
toernooien van de KNVB, geen animo voor het bezoek van een Bundesliga-wedstrijd en ..
....... voor een uitgebreid verslag bent u welkom op de ALV.
Steun aan de jongste leden
We hebben dit jaar de jeugd financieel gesteund om extra activiteiten mogelijk te kunnen
maken.
Sponsoring met wedstrijdballen
In het seizoen 2014/15 gaan we 3 Amicitia teams sponsoren d.m.v. een wedstrijdbal.
Op deze wijze proberen wij ons te presenteren bij mogelijk toekomstige reünisten.
De Amicitia Dames waren het eerste team dat op zaterdag 13 december de Reünistenbal
kreeg uitgereikt door Gejo Nanninga en Max Davids. Dat het scorende ballen zijn hebben
de dames laten zien met een 8 – 6 overwinning. In het voorjaar 2015 volgen nog 2 teams.
De volgende activiteiten zijn gepland in het komende jaar:
A.L.V. Januari 2014 op zaterdag 3 januari 2015
Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt ook deze keer weer gehouden op de
dag dat de moedervereniging haar Nieuwjaarsreceptie houdt vanaf 18.30 uur.
Het traditioneel jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi gaat in 2015 niet door.
Om meer tijd te hebben voor de snert en bok na onze ALV begint de ALV een half uur
eerder dan we normaal gewend zijn en wel: ontvangst om 16.30 uur met koffie, thee en
kauke met start A.L.V. om 17.00 uur.
De agenda volgt.
Voorjaar 2015 een Wijnproeverij
In het voorjaar 2015 organiseren wij wederom een wijnproeverij, waarbij vinoloog Ruud
van der Valk, ja diezelfde van de vorige keer, weer de wijntjes en hapjes bij elkaar zoekt
en het geheel met de nodige nieuwtjes en humor verzorgt.
De locatie wordt of wederom de historische gewelven van het Schimmelpennickhuys of
een bootje op het Paterswoldsemeer.
mede namens het Bestuur, wens ik jullie allen een goede jaarwisseling toe.
Jaap van der Weide
uw voorzitter

