20-12-2012

Best trekpaarden vrienden,
Het evenement zonder paarden zit er weer op. Het was een gezellige middag en voor diegenen die
er niet geweest zijn: eerst zijn we door Esmee en Maxime getrakteerd op een mooi stukje
vrijheidsdressuur en aansluitend hebben we ons bezig gehouden met het aanscherpen van ons
verstand in de vorm van een ‘’pub-quiz’’. En bij dit laatste werden mensen zo fanatiek dat er zelfs
GSM’s met internetverbinding in beslag moesten worden genomen.
We weten nu dat de apocalyptische ruiters het einde der tijden aankondigen, en gezien de datum
waarop ik dit schrijf, hoop ik dat het bericht toch nog tot bij jullie komt. Ik ben ze gelukkig nog niet
tegengekomen vandaag, die ruiters, dus het zal wel meevallen met het vergaan van de wereld
morgen.
Zie de website voor de eerste foto’s en Esmee en Maxime, nogmaals bedankt!

De ALV op 6 januari aanstaande
Op zondag 6 januari willen we graag met jullie van gedachten wisselen over het afgelopen jaar maar
zeker ook voorruit kijken naar de komende jaren.
Locatie: manege van

’t Ros Beyaert
Holstraat 47
6269 AW Margraten

Niet parkeren op het terrein van de manege!! AUB in de Holstraat.

We willen vanaf 10.30 uur bij elkaar komen en klokslag 11.00 uur het glas heffen op het nieuwe jaar.

De agenda ziet er als volgt uit:
ALGEMENE LEDENVERGADERING
* Opening door voorzitter
* Vaststellen agenda vergadering.
* Verslag Algemene ledenvergadering januari 2012
* Afscheid Leo en Theo
* Verkiezing nieuw bestuurslid/takenverdeling binnen bestuur
* Financiën en terugkoppeling kascontrole 2012 door penningmeester
* Terugblik op 2012 met korte fotopresentatie incl. Historische landbouw
* Korte toekomstvisie
* Agenda 2013
* Rondvraag
* Afsluiting

Beste leden, vrienden en kennissen, willen jullie vooral ook nadenken over de invulling van
de agenda voor 2013?

We hopen jullie allemaal te zien op 6 januari!!!
Namens het bestuur,
Jan Janssen.

Allemaal prettige feestdagen en een
daverend 2013 gewenst!!

