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Bestuurslid nodig

Algemene info
www.liniewacht.nl

Via deze derde nieuwsbrief doen wij een dringend beroep op u vrijwilligers.

Meent 15
4141AA Leerdam

We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris voor het bestuur.

www.twitter.com/linie
wacht
www.facebook.com/lini
ewacht
Kvk: 64132722
Rekening nr: NL50
INGB 00 06 86 77 87

Kopij
Heb je kopij voor de nieuwsbrief,
stuur dit aan:
liniewacht@gmail.com
Denk bijvoorbeeld aan een verslag van een werkdag en foto’s.
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Nieuws van het Bestuur
Nieuwe secretaris

gelet op de kosten bestaat
Als bestuur hebbben we de onze stichting maar uit
2 bestuursleden. Er moet
laatste tijd te maken met
een dus een nieuwe secrewisselingen.
taris komen.
Martin Kuijten de eerste
secretaris is verhuisd naar Daarnaast hebben we ook
de Kerngroep, maar deze
het mooie Brabant en
bestaat uit personen die
Afke Zoethout heeft door
zich specifiek bezig houden
thuisveranderingen te
met landschapsbeheer,
kennen gegeven dat zij
materiaal en niet vergeten
helaas haar functie als
de vleermuizen.
opvolgster van Martin en

voorzitter samen met Arie
Kok onze penningmeester
en de (nieuwe) secretaris
naar provincies, gemeenten, eigenaren en andere
instanties om daar onze
stichting onder de aandacht te brengen. Daar
komen bijzondere afspraken uit. Deze overleggen
vind ik bijzonder. Al deze
instanties zijn zeer geïnteresseerd en zij geven mij
lid van de kerngroep moet Beroep op u
als een bestuurslid veel
beëindigen. Niet leuk want
Dus langs deze weg doe ik energie.
beiden waren zeer actief
een dringend beroep op u Informatie
en het was heel bijzonder
als vrijwilliger met de
hoe zij zich hebben ingezet
Heeft u voor de Liniewacht
vraag of u samen met mij
voor onze stichting. Dank
vrije tijd over en denkt u
het bestuur zou willen zijn
hiervoor.
secretaris zijn dat lijkt met
voor de Stichting
leuk neem dan contact met
Probleem bestuur
Liniewacht. Ik kan alleen
mij op. Dat kan via mij
Hierdoor komt het bestuur maar voor mezelf spreken, mailadres
maar bestuurslid zijn van
van de stichting op losse
r.schroot@me.com
schroeven te staan. Want de Liniewacht is heel erg
Groeten,
naast een voorzitter moet leuk.
onze stichting statutair een
Werkzaamheden
Roel Schroot, voorzitter
secretaris hebben. Geen
Want naast het vrijwillisecretaris dan stopt de
gerswerk waar ik zelf actief
stichting Liniewacht, want
aan meedoe trek ik als

