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Lustrumjaar 2011

SPECIAL : LUSTRUM VIERING
zondag 11 december 2011 a.s.
Amice,
Hierbij ontvangen jullie de SPECIAL nieuwsbrief
1. Lustrum zondag a.s.
Vanaf 10.30 uur ontvangen wij graag onze leden in het clubhuis. Inmiddels zijn er méér
dan 20 Reunisten die zich bij onze secretaris hebben aangemeld.
Ter herinnering hierbij nogmaals het programma n dat belooft veel goeds.
(Voor diegenen die eerst naar de Hoogmis in de Salvatorkerk willen is een alternatief
programma bedacht of men gaat naar de Vroegmis om 9.30 in Haren - St. Nicolaaskerk.)

10.30u Verzamelen in de Kantine met koffie en koek.
11.00u Werken aan een reünistenschilderij.
12.30u Buffet
14.30u Wedstrijd Amicitia VMC - Forward
16.15u Borrel
Voor diegenen die om hun moverende reden er helaas niet bij kunnen zijn, in ieder geval
een Zalig Kerstmis gewenst.
2. Algemene Ledenvergadering op zaterdag 7 januari 2012 a.s.
Diegenen die we niet op het Lustrumfeest mogen ontmoeten, ontmoeten we graag tijdens
onze jaarlijkse A.L.V. voorafgaand aan de traditionele NieuwJaarsReceptie.
De ALV begint om 17.00 uur en vanaf 16.30 uur bent u al welkom voor een broodje, kopje
koffie, biertje en koekje.
De agenda is strikt vertrouwelijk en wordt op de vergadering bekendgemaakt en
vervolgens aan de aanwezigen die de presentielijst hebben getekend uitgedeeld.
Na de ALV schuiven we door naar de kantine waar om 19.00 de NJR begint.
3. Winterbokbier-avond
Eind februari/begin maart 2012 houden we de traditionele bokbieravond met Winterbier.
Nadere informatie volgt.
3. Reunisten 35+ en 45+ toernooi
Na het succesvole zomertoernooi met beide teams als winnaar in Groningen en het 35+
team zelfs Districtwinnaar werd en succesvo deelnam aan de finaleronde in Zeist, hebben
we in het najaar een kort toernooi gehad met wederom finaleplaatsen voor 35+ en 45+.
allen gegroet en tot (binnenkort) later,
Namens het bestuur, uw voorzitter,
Jaap van der Weide

