Nieuws Hattem Petanque november 2021

Nationale Petanque Competitie
Onze “thuiswedstrijden” spelen we bij ’t Zwijntje
in Apeldoorn. Om toch een thuis-gevoel te creeren zijn er banners aangeschaft die we daar
kunnen opzetten.

Kalender 2022
De planning is na de kalendermeeting zo goed
als rond. De data zullen z.s.m. op de website
worden verwerkt en we hopen voor de nieuwjaarsreceptie de activiteitenkalender ook weer
op papier beschikbaar te hebben.
Planning
Om nu vast te noteren de volgende data:
3 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie
24 februari 2022 Ledenvergadering
QR code
De regels zijn weer wat aangescherpt en we kunnen gecontroleerd worden op de handhaving
van de regels.
Daarom verwachten we van iedereen die in de
kantine komt dat die kan aantonen dat hij/zij getest, genezen of gevaccineerd is.
Lief en leed
We proberen zieken en/of geblesseerden zo
veel mogelijk een hart onder de riem te steken
met goede wensen en af en toe een bloemetje.
Mocht je nog iemand weten die daarvoor in
aanmerking komt, dan horen we dat graag.
Binnenkort zullen er bloemen gaan naar
Gerrit M,
Albert P,
Maaike S en
Gerard v S.

Op de site worden de resultaten z.s.m verwerkt.
Vernieuwing
Na de vernieuwing van de tenten blijft er nog
één over. Iemand die deze oudere tent wil gebruiken kan zich melden bij Ben.
Wie het eerst komt . . . . .
Op weg naar onze toekomst.
De in de ALV gevormde brainstorm-groep, bestaande uit 5 leden en 3 bestuursleden, is inmiddels een 3 tal keren bij elkaar gekomen,
waarbij in een open en veilige sfeer alles wordt
aangekaart.
De nodige vorderingen worden gemaakt voor
het maken van een toekomstgericht plan voor
de komende jaren. Fijn is het te ervaren dat iedereen voor de volle 100% zijn bijdrage levert,
hetgeen ook van groot belang is om tot een inhoudelijk en gezamenlijk gedragen plan te komen. Wij hebben ons ten doel gesteld om eind
januari dit meerjarig plan aan het bestuur te
presenteren om het vervolgens in de jaarvergadering eind februari aan de leden te kunnen
presenteren, zodat daarna met de uitvoering
hiervan kan worden begonnen.
Groeten van het bestuur van Hattem Petanque

