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Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91
secretaris vacature
Corri Veldkamp, penningmeester tel: 038-4536898
Jannie de Rooij, algemeen bestuurslid tel: 038-4542259
Ria ter Haar, algemeen bestuurslid
Bankrekening nummer:
NL68 TRIO 0197673465 t.n.v. Nivon afdeling Zwolle
Email zwolle.nivon@gmail.com

De volgende Gong verschijnt omstreeks 10 mei,

graag copy voor 1 mei.

Hebt u een bijdrage b.v. een verslag van een activiteit, een
tip, een vraag of iets dergelijks, laat het ons dan weten via
zwolle.nivon@gmail.com
Wanneer u “De Gong” niet meer wilt ontvangen, stuur dan een email naar:
zwolle.nivon@gmail.com
De adressen worden alleen gebruikt voor informatie.

website: www.zwolle.nivon.nl
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Beste Nivon leden,
De ledenvergadering wordt nu gehouden op:
woensdag 17 april as. aanvang 19.30 uur.
wijkgebouw “De Bestevaer” Trompstraat in de wijk Wipstrik.
De agenda:
1. Opening en welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Jaarverslagen :
a. Jaarverslag 2018 bestuur.
b. Notulen van 9 maart 2018
c. Financieel jaarverslag 2018
4. Verslag kascommissie en verkiezingen kascommissie
5. Verslag activiteitencommissie
6. Rondvraag.
7. Sluiting formele vergadering.
8. We besluiten de avond met een gezellig samenzijn.
Wij hopen op uw aanwezigheid.

Bericht van de Museumgroep

16

april bezoeken we het Museum in Assen

Meer
informatie over de museum groep?
Telefoon 038 4543494 (Petra Aukema)
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Bericht van de wandelgroep
De volgende wandeling is op zondag 14 april.
We starten bij de bushalte hoofdingang van Isala ziekenhuis. We wandelen via
het Dokterspad naar de Kuierhuislaan. Dan via het Ambeltpad, Herfterlaan en
langs de Westerveldse AA weer naar de Dokter Deenweg.
Informatie over de wandelingen en opgeven bij Corri Veldkamp.
Tel: 038-4536898

De nieuwsbrief “De Gong” wordt door ons verstuurd naar de ons bekende
email adressen van de leden van afdeling Zwolle. Ook naar een aantal
belangstellenden en relaties.
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