Beste Leden,
Helaas deze maand weer geen maandblad. Ik hoop dan ook nog steeds dat er snel iemand hier
zich voor beschikbaar wilt stellen. Wilt u eventueel meer informatie over wat de
werkzaamheden inhouden dan kunt u contact opnemen met Yolanda Willemstijn.
A.s. ledenavond moeten er eerst een aantal officiële handelingen worden verricht.
De verslagen van de secretaris en penningmeester worden dan uitgereikt en verder besproken.
De secretaris en penningmeester treden dit jaar af. De penningmeester stelt zich herkiesbaar
en de secretaris stelt zich niet herkiesbaar. Dit houdt dus in dat we in april geen secretaris
meer hebben. Onze 2e secretaris wilde deze functie op zich nemen maar kan door privé
omstandigheden dit helaas (nog) niet doen. U ziet dat het bestuur steeds kleiner wordt.
Voorlopig hebben de huidige bestuursleden de taken van de secretaris verdeeld.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, ik hoop dat er leden zich geroepen
voelen om het team te komen versterken. Mocht een van de leden zich geroepen voelen tot de
functie van secretaris of penningmeester dan moet dit voordat de ledenavond in april begint
kenbaar gemaakt worden bij het hoofdbestuur. Dit officiële gedeelte zal maximaal 15 minuten
duren. Na de officiële handelingen volgt weer onze bekende vissen en plantenveiling met een
mooie verloting.
Vorige maand heb ik verteld dat wij in juni weer proberen een boottochtje te organiseren.
Dit jaar willen we met een fluisterboot de wateren in de omgeving van Schipluiden en
Vlaardingen bevaren. Helaas kunnen wij nog geen contact krijgen met de eigenaar van de
boot. Hopelijk volgende maand meer hierover.
Noteer alvast in uw agenda: Voor de maand mei staat er een extra grote visveiling gepland.

Wij hopen u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende ledenbijeenkomst, dinsdag 12
april 2011 in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
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