Historische Vereniging
Sliedrecht
Website :
Facebook :
Twitter
:
E Email
:
Rekening :

www.historie-sliedrecht.nl
www.facebook.com/historie.sliedrecht
www.twitter.com/@HSliedrecht
info@historie-sliedrecht.nl
NL55 RABO 0132 1263 54

NIEUWSBRIEF (februari 2019)
1.
2.
3.
4.

Jaarvergadering
Ledenavonden
Nieuw bestuurslid gezocht
Schenkingen

1. Jaarvergadering:
U wordt hartelijk uitgenodigd om op donderdag 21 februari a.s. de Jaarvergadering bij
te wonen, die plaats zal vinden in de zaal van het Griendencollege aan de Prof.
Kam. Onneslaan 109. Aanvang 19.30 uur.
De agenda voor deze avond en het verslag van de jaarvergadering van 22 februari 2018
zijn hierbij ingesloten. Alsmede het huishoudelijk reglement.
Het jaarverslag van de secretaris en dat van de penningmeester krijgt u die avond live
gepresenteerd; mocht u belangstelling hebben deze eerder te willen inzien, dan kunt u
genoemde documenten opvragen bij onze secretaresse, Ina van ’t Verlaat, tel.
0184-771343. Na de pauze zal officieel afscheid worden genomen van ons bestuurslid
Wout van Rees. Het geheel zal worden afgesloten met een film over 950 jaar
Sliedrecht.
De eerste 2 consumpties zijn deze avond gratis; meerdere consumptiebonnen
kosten € 1,50.
2. Ledenavonden:
Wij maken u alvast bekend dat twee ledenavonden staan gepland op 21 maart en
18 april a.s. In de volgende nieuwsbrieven wordt u hierover geïnformeerd.
3. Nieuw bestuurslid gezocht:
Daar John Kieffer zich niet meer voor een nieuwe periode herkiesbaar heeft gesteld,
zijn wij op zoek naar een geschikte jongen/meisje/man/vrouw. Iedereen die
belangstelling heeft nodigen wij uit om één van onze bestuursleden te benaderen voor
informatie.
4. Schenkingen:
- Van de heer P. Van Duivendijk hebben wij spaarplaatjes, uitgegeven door kruidenier
A.J.J. Ceelen (Wijk C90), gekregen.
- Van mevrouw A Stuij hebben we 5 ansichtkaarten gekregen.
- Van de heer A. van Oosterom hebben we 2 koopaktes en een krantenartikel gekregen
van de bakkerij van zijn vader.
- Een embleem en diverse blaadjes van het ensemble Con Animo, opgericht
in 1952 te Sliedrecht, hebben we van mevr. G.Slob-Veth uit Giessenburg gekregen.
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