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Nieuwsbrief

Afdeling Noord Brabant

Nr. 1 2018
Algemene Leden vergadering
De algemene ledenvergadering van de afdeling
Noord Brabant zal gehouden worden op zaterdag
24 februari 2018.
Zaal open : 09:30

Bestuursverkiezing 2018
Aftredend en niet herkiesbaar : Arjan van Sprundel
en Henk Aalbregtse
Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot 5 dagen
voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.

Aanvang : 10:00
1) Opening en mededelingen
2) Vaststellen agenda
3) Verslag secretaris
4) Verslag penningmeester
5) Verslag kascommissie
6) Decharge penningmeester
7) Verkiezing kascommissie 2018
8) Bestuursverkiezing ( zie kader )
9) Pauze
10) Programma 2018
11) Afdelingsorganisatie, commissie
12) Lustrum 2019
13) Rondvraag (je vraag mag je nu al sturen)

Nu aanmelden

Jonge trekker liefhebber gezocht
We hebben al jonge leden gevonden die mee
willen denken om ook de jeugd aan te laten
sluiten bij de OTMV activiteiten. In maart
plannen we een avond om eens brainstormen
over dit onderwerp. Nu al interesse? Bel of
schrijf even naar het secretariaat..

Neven programma:
Waar wordt de ALV 2018 gehouden?
De ALV van de afd. Noord Brabant wordt gehouden
in Baarle Nassau / Hertog. Zaal de Lantaern
Molenstraat 42 2387 België. Na de vergadering is er
een lunch waarvoor we een eigen bijdrage van €
10,00 pp vragen. Graag vooraf betalen op rekening

Na de lunch van de ALV brengen wij een bezoek aan
een trekker museum in de omgeving van Baarle
Nassau. Een mooi museum en maakt het bezoek
aan de ALV meer dan de moeite waard.

IBAN NL14 INGB 0004969175 onder vermelding
van lidnummer en lunch ALV
Nu aanmelden
(vergeet je ID kaart niet)

OTMV afdeling Noord Brabant
secr. Kees Roovers, Pres. Hopstakenlaan 39, 4741 DB.,Hoeven 0638925761,
secretaris@otmvbrabant.nl ; www.otmvbrabant.nl

Ploegen in samenwerking met St. Isidoris.
Door verschuivingen in de agenda is er een nieuwe datum voor het ploegen.

15 April 2018

Adres : Klein Zundertseweg 17, 4741 RR, Sprundel. Aanvang 10:00

Opgeven bij Cees van Meel : c.vanmeel@ziggo.nl 076-5961439

Agenda:
Noteer alvast in de agenda de volgende datums:
- 24-02-2018 ALV afd. Noord Brabant in Baarle Nassau / Hertog
- 03-03-2018 ALV landelijk in Achterveld
- Maart 2018 info avond jonge trekker liefhebber
- 15-4-2018 Ploegen samen met St. Isidoris in Sprundel
- 5&6-05-2018 Ardennen weekend Vielsalm (B)
- 24-06-2018 Maai en Hooi evenement Steenbergen
- 22-07-2018 Plantage rit
- 27-10-2018 Busreis in Nederland
- 25-11-2018 8e OTMV afd. Noord Brabant Ruilbeurs in Steenbergen
- Januari 2019 ledenfeest
- 22/23 juni 2019 OTMV lustrum in Steenbergen

Maai & Hooi evenement vanaf
dit jaar op vast adres aan de
Franse weg in Steenbergen.
Naast maaien en hooien ook
Show van trekkers en motoren
Meer info bij secretariaat.
secretaris@otmvbrabant.nl

Website: www.otmvbrabant.nl
De afgelopen maanden zijn er weer veel nieuwe artikelen geplaatst op de website!

