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Nieuwsbrief 2014-01
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2014 (de tweede in totaal). Voor ons allen zal 2014 een
spannend jaar gaan worden met de nieuw opgerichte IFC Zeeland. Kunnen we brengen wat we
de deelnemers graag aan willen bieden? Voor de buitenwacht is het stil aan het front maar
achter de schermen wordt door het bestuur hard gewerkt om alles op de rit te krijgen. De
stichting is inmiddels officieel opgericht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ook de
bankzaken zijn geregeld. Schenkers voor bonnen zijn benaderd en vanaf a.s. maandag staat de
bonnenverkoop online bij Toppigeons. Een nieuwe website is gemaakt en staat inmiddels online
www.ifc-zeeland.nl, neem eens een kijkje op de site (u vindt hier ook de eerste nieuwsbrief
terug mocht u hem gemist hebben onder het tabblad “nieuws”). Diverse sponsors zijn reeds
benaderd om ons te ondersteunen, mocht u nog iemand weten die het ZLU-spel een warm hart
toedraagt en ons financieel wil ondersteunen vernemen we dit graag natuurlijk. Diverse mensen
zijn al benaderd voor sleutelposities in de organisatie. Zodra we alle commissies compleet
hebben zullen we de namen naar buiten brengen. Er zijn al diverse meetings met het bestuur
van De Nishoek geweest om zaken goed op elkaar af te stemmen. De eerstvolgende
vergadering staat weer gepland voor 25 februari a.s..
Wat staat er de komende maanden nog op de agenda:
 Februari 2014
>
Bonnenverkoop via Toppigeons met een aanbod
aan fantastische bonnen;
 Februari 2014/-april 2014 >
Samenstellen/benoemen diverse functies zoals
centrumleider, vluchtpenningmeester, meldadres,
inkorfcommissies, klokkenlichters, computermensen,
etc., transport zlu-manden naar Kruiningen, etc.;
 Mei 2014
>
Informatieavond in De Nishoek waarbij de opzet van de
diverse kampioenschappen uiteengezet gaan worden;
 Juni 2014
>
Voorbereiden en installeren inkorfcentrum en natuurlijk
een aanvang van de vluchten.
Het stichtingsbestuur bestaat thans uit:
 Marco Houtekamer
>
 Henk Melis
>
 Jaap Bruggeman
>
 Aart Jan Maljaars
>
 Dennis Franse
>
 Leo Witkam
>


vacature

>

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen
algemeen
kandidaat
(installatie op de volgende bestuursvergadering)
algemeen
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