
Nieuwsbrief IWSVN februari 2022 
 

Algemene Ledenvergadering  

20 maart aanstaande zullen we onze algemene ledenvergadering houden. Vanaf half 11 is 
iedereen welkom bij de vertrouwde locatie Pitch & Putt te Bussloo. Rond 11 uur beginnen we 
met de ALV. Na afloop gaan we traditie getrouw wandelen en kunnen de honden een lekkere 
plons nemen. 
 
We hebben een arrangement geboekt voor de vergadering met koffie en wat lekkers bij die 
koffie. Daar zit ook voor de lunch een broodje kroket voor na de wandeling bij.  
Als bijdrage in de kosten van de lunch vragen we 5 euro (af te rekenen bij Dithmar). De rest 
wordt door de club betaald. 

We willen wel graag van tevoren (uiterlijk vrijdag 18 maart) weten hoeveel mensen er 
komen dus graag je nog even aanmelden bij Dithmar (penningmeester@iwsvn.nl).  

Let op: de parkeerkosten bij Bussloo zijn € 3,00

 

Nieuwe leden 

De volgende leden hebben zich aangemeld bij de vereniging: 
 
Cor en Yvonne Hagesteijn, Wilhelminastraat 52 3214 CJ Zuidland 

 

Gezondheidsuitslagen 

Saracen Hope for the Future – eigenaar A. Mets-Boom 
Heupuitslag HD A 
Norberg waarde 27,5 
Geen botafwijking  

 

Agenda  

Datum Activiteit Locatie 

20 maart 2022  
aanvang 11.00 uur  

Algemene ledenvergadering Pitch & Putt Bussloo 
Withagenweg 17  
7384 SB Wilp  

26 juni 2022 Puzzeltocht/wandeling mogelijk Dwingeloo 
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Agenda Algemene Ledenvergadering IWSVN 

20 maart 2022 om 11.00 uur 
Pitch & Putt Bussloo 
Withagenweg 17 
7384 SB WILP 

 

1. Opening en mededelingen 

2. Inkomende en uitgaande post 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 10 oktober 2021 te Bussloo 

4. Jaarverslag 2021 van de secretaris 

5. Jaarverslag 2021 van de penningmeester 

a. financieel overzicht 2021 

b. verslag kascommissie 

c. begroting 2022 

d. vaststellen contributie 2023 

 

6. Benoeming Kascommissie 2022 

7. Verkiezing bestuursleden: 

Aftredend – Tom van Engers 

Aftredend en herkiesbaar – Dithmar Huijsman 

Tegenkandidaten dienen zich 1 week voor de ALV bij het secretariaat (secretaris@iwsvn.nl) 

te hebben aangemeld met bijvoeging van een lijst met het vereiste aantal leden die de 

kandidaat ondersteunen. (statuten artikel 20). 

8. Uitreiking wissel trofeeën 

a. Merlin beker Seizoen 2021 

b. Mulligan Memorial Trofee, Seizoen 2020-2021 

c. Mr Sheen Challenge Jaar 2021 

 

9. Rondvraag 

10. Sluiting. 

 


