UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de Jaarvergadering welke gehouden zal worden op vrijdag 15
januari 2016. We beginnen om 19.30 uur in zalencentrum ‘Witharen’ in Witharen.
AGENDA;
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
Kascontrole.
Benoeming nieuwe kascontrole.
5. Bestuursverkiezing;
Aftredend zijn dhr. B. Woertink en dhr. P. Noordegraaf. Zij stellen zich beiden weer herkiesbaar.
Zij die het hier niet mee eens zijn, kunnen andere kandidaten voorstellen. Dit dient tenminste een
half uur voor aanvang van de vergadering te gebeuren, voorzien van naam en tenminste 10
handtekeningen.
6. Mededelingen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting van het officiële gedeelte.
Na het officiële gedeelte zal de toneelgroep Plankenkoorts uit Nieuwleusen voor ons optreden met
het toneelstuk ‘Rag en Rauw’. Het is een blijspel geschreven door Cees Verwaaijen.
Het blijspel gaat over de families Rag en Rauw. Ze zijn al jaren elkaars buren, maar ook elkaars tegenpolen. De fam. Rag is keurig netjes, neigend naar smetvrees. De fam. Rauw daarentegen neemt het
allemaal niet zo nauw. Eigenlijk kunnen ze niet met elkaar en ook niet zonder elkaar, ook al omdat sexy
dochter Roosje Rag stapelverliefd is op de extreem verlegen zoon Rex Rauw. Op een dag valt de
straatprijs van de Postcodeloterij in de straat waar beide fam. wonen, met de nodige hilariteit tot gevolg.
Gezien het succes van voorgaande jaren zal het ons weer een geweldige avond bezorgen.
De entree is € 7.50. Voor leden zijn er twee vrijkaartjes, de basisschooljeugd is gratis.
Om de onkosten te drukken is er een verloting.
Ook dit jaar hopen we weer op uw komst en op een gezellige avond.
Tot ziens op 15 januari 2016.
Het bestuur van de Oranjevereniging Witharen.
Het jaarprogramma voor 2016 (onder voorbehoud) ;

Nieuwjaarsreceptie
Koningsspelen (landelijk)
Fietsbingotocht
Zeskamp

09 januari!!!!
vrijdag 22 april
16 mei
11 juni

Volleybaltoernooi
Kinderbingo
Spelavond

09 juli
07 okt.
11 nov.

Attentie!
Oud ijzer kunt u nog steeds inleveren bij; fam. Meijer, Woestendijk 6a.

VRIJKAARTJE
Alleen voor leden van de
Oranjevereniging

VRIJKAARTJE
Alleen voor leden van de
Oranjevereniging

