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Aan de leden van Haag88
Verslag Algemene Ledenvergadering 31 mei j.l.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 mei j.l. zijn zowel het jaarverslag van de
secretaris als het sporttechnisch verslag door de aanwezige leden goed gekeurd.
Het financiële jaarverslag kan worden goedgekeurd als de kascommissie daarvoor een
positief advies geeft.
De leden bedankten het bestuur voor alle werkzaamheden in het jaar 2021.
Een vast punt op de Ledenvergadering in het voorjaar is de bestuursverkiezing.
Aftredend was Jaap van der Snoek als 1e penningmeester. Jaap heeft zich herkiesbaar
gesteld, maar voor de functie van 2e penningmeester en vice-voorzitter.
Aftredend was de 1e secretaris (Sylvia Wennink). Sylvia heeft zich herkiesbaar gesteld.
Aftredend was het algemeen bestuurslid (Tom Fonville). Tom heeft zich herkiesbaar
gesteld. Alle drie zijn herkozen.
Voor de functie van 1e penningmeester stelt het bestuur Walther Breeman voor.
Walther is sinds november 2021 al aspirant penningmeester. Ook hier is de vergadering
mee akkoord gegaan.
Tot slot wordt in 2022 de contributie NIET verhoogd.
Gezocht: leden voor de kascontrole commissie
Karin Hupkens is beschikbaar als lid voor de kascontrole commissie.
Het bestuur van Haag88 is op zoek naar 1 nieuw lid en 1 reserve lid voor de Kascontrole
commissie.
De kascontrole commissie zal worden gevraagd naast de kascontrole van dit jaar ook de
kascontrole over 2023 te doen.
Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur of via info@haag88.nl.
Zomersluiting accommodaties
Het bestuur heeft besloten een vakantiestop te houden zodat alle vrijwilligers vakantie
hebben.
De zomervakantie is van 8 juli t/m 21 augustus 2022.
Etentje seizoensafsluiting Haag88
Het jaarlijkse etentje tbv de seizoensafsluiting van Haag88 zal dit jaar gehouden
worden op dinsdag 5 juli a.s. We gaan eten bij Jasmine Palace, De Savormin Lohmanplein
9, in Den Haag.

In tegenstelling tot andere jaren is er dit jaar geen lopend buffet. Er is soep vooraf, op
elk tafel worden verschillende gerechten neergezet en er wordt afgesloten met een
ijsje.
Inloop vanaf 18.00 uur, aanvang eten 18.30 uur.
De eerste twee uur kan je gratis parkeren op het parkeerdak, daarna moet je betalen.
Eet je vegetarisch of heb je een speciaal dieet neem dan even contact op met Tom
Fonville (tel. 06-50667191) of per mail: info@haag88.nl.
Opgeven kan tot uiterlijk 27 juni a.s. (de aanmelding is pas definitief als het geld
€ 10,= op de rekening van Haag88 staat). Het bedrag moet overgemaakt worden
naar rekening NL89INGB0000435888 t.n.v. Haag88 onder vermelding van etentje
seizoensafsluiting.

Het bestuur wenst u een prettige zomer toe met veel zon!

