
Traditiegetrouw starten we het jaar 
met de Algemene ledenvergadering. 
Zoals altijd op de laatste vrijdag 
van januari. Iedereen is vanaf 20.00 
welkom bij Wodanseck. We starten 
stipt om 20.30.

De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en 

mededelingen
3. Verslag jaarvergadering 2022 en het 

Jaarverslag
4. Financieel jaarverslag 2022 

met toelichting van de 
kascontrolecommissie

5. Bestuurssamenstelling: 
• Aftredend:

• Annemarie van Weelden 
(bestuurslid)

• Servi Orbons (voorzitter) 
functie is vooralsnog vacant

6. Programma 2023
7. Begroting 2023 
8. Vernieuwing logo Oranjevereniging
9. Rondvraag en sluiting

De (concept) notulen van de 
ledenvergadering en het jaarverslag 
2022, de jaarrekening 2022 en de 
begroting voor 2023 zijn te vinden op 
onze website:
www.oranjeverenigingwolfheze.nl.

Allereerst voor iedereen, namens alle bestuursleden 
van de Oranjevereniging, de allerbeste wensen voor 
2023. Een jaar in goede gezondheid en met veel 
gezellige en mooie momenten.

Het bestuur is zoals gewoonlijk al weer een aantal 
maanden bezig met het programma voor 2023 voor 
te bereiden. Het beloofd weer een mooi Oranjefeest 
te worden met voor ieder wat wils. Ben je benieuwd 
naar wat er dit jaar georganiseerd wordt? Kom dan 
naar de algemene ledenvergadering.

Beste Wolfhezenaren
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We hopen veel leden op onze ledenvergadering te mogen verwelkomen.



info@oranjeverenigingwolfheze.nl

                 VOLG & LIKE ons op Facebook

www.oranjeverenigingwolfheze.nl

Verder nog aandacht voor 2 oproepen 
van onze kant.

Afgelopen bestuursvergadering 
heeft onze voorzitter Servi Orbons 
aangegeven te gaan stoppen met die 
rol. Dat vinden we natuurlijk heel 
jammer, want als vereniging hebben we 
toch echt een voorzitter nodig.

Bij deze dus een oproep, wil je je 
inzetten voor Wolfheze, en specifiek 
voor de Oranjevereniging, meld je dan 
aan bij;
info@oranjeverenigingwolfheze.nl,

of neem direct contact op met één van 
de bestuursleden om te bespreken wat 
de rol van voorzitter precies inhoudt.

Daarnaast zoeken we ook nog 
uitbreiding van het bestuur. We 
organiseren veel activiteiten voor de 
jeugd van Wolfheze. Helaas hebben we 
maar één bestuurslid die kinderen in 
die doelgroep heeft. Graag zouden we 
de jeugd nóg meer vertegenwoordigd 
willen zien door nog een ouder in het 
bestuur. Ook zijn we ook op zoek naar 
bruisende bestuursleden met nieuwe 
ideeën voor de Oranje activiteiten. 

De Contributie
Hierbij het verzoek aan alle leden om 
de contributie (€ 8,00 per adres) over te 
maken naar NL 47 RABO 0355 0092 18, 
graag met vermelding van je/jullie naam 
en adres. Dat scheelt de contributie 
ophaler weer veel tijd.

Of scan de
QR code.
Helemaal
gemakkelijk.

De contributie wordt ook nog aan de 
deur opgehaald door vrijwilligers. Zij 
doen dit (weer) met de verspreiding 
van het programmaboekje (eind maart/
begin april). Er kan gepind worden dus 
het is geen probleem als je geen contact 
geld in huis hebt.

Club van 50
Leden van de ‘Club van 50’ zijn een 
belangrijke financiële bron voor de 
oranje vereniging om jaarlijks het 
Oranjefestijn te kunnen realiseren. 
Inmiddels zitten we aan ruim 40 leden.

Ook jij kunt je aanmelden voor de Club 
van 50. Dat kan door € 50,00 over te 
maken op:
NL 47 RABO 0355 0092 18 met 
vermelding van je (bedrijfs)naam en 
adres en ‘Club van 50’. In ruil daarvoor 
krijg je een vermelding op ons
‘Club van 50’-bord in de feesttent.

Nieuwe bestuursleden

Financiële mededelingen


