NIEUWSBRIEF
Beste leden,

Hierbij treffen jullie een korte nieuwsbrief aan van het NVW.
In deze nieuwsbrief tref je informatie over het huldigen van de kampioenen Slalom en Fomrula
Windsurfing, de contributie, algemene ledenvergadering, de werkgroep shortboard en de vacature
van Penningsmeester

Huldigen kampioenen Slalom en Formula Windsurfing
Omdat de laatste wedstrijd van het NK in Almere niet door is gegaan zijn we nog niet in staat
geweest om de kampioenen van het NK Slalom en Formula Windsurfing officieel te huldigen. We
willen dit tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 december 2016

Contributie
Het bestuur heeft onlangs geconstateerd dat door wat problemen bij de penningmeesters de
contributie voor 2015 en 2016 nog niet is geïncasseerd.
De meeste leden hebben hiervoor de NVW gemachtigd via een automatische incasso.
Binnenkort zal daardoor de contributie van 2015 en 2016 van uw rekening worden afgeschreven.
De contributiebedragen:
Volwassen leden: € 42,50
Jeugdleden: € 30,50
Contributie Hargen: € 25,00
Uiteraard wordt voor de leden die maar 1 jaar lid zijn alleen de contributie voor het desbetreffende
jaar geïncasseerd.

PENNINNGMEESTER GEZOCHT
Onze penningmeester heeft aangegeven te stoppen met haar bestuursfunctie. Op de Algemene
Ledenvergadering zal dus een nieuwe penningmeester moeten worden gekozen. Op dit moment
hebben we nog geen kandidaten kunnen vinden. In de bijlage tref je een taakomschrijving aan. Zoals
je zult lezen is het geen erg arbeidsintensieve functie. Wij zijn dus op zoek naar leden of ouders die
deze taak op zich willen nemen. Wil je dit wel voor je vereniging doen, mail dan even naar
info@wedstrijdsurfen.nl of bel met de voorzitter 06-28900377

WERKGROEPLEDEN GEZOCHT
Afgelopen jaren heeft het bestuur veel werk verzet voor het organiseren van de het NK Slalom en
Formula. Hierdoor hebben een aantal andere bestuurstaken een lagere prioriteit gekregen. Het
bestuur is van mening dat de voorbereidingen voor het organiseren van het NK Slalom of wedstrijden
voor Formula Windsurfing het best kan worden gedaan door de deelnemers zelf. In de bijlage vinden
jullie een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden en taken van de werkgroep. Ook hiervoor
geldt dat indien je dit voor je vereniging wilt doen een mailtje kan sturen naar
info@wedstrijdsurfen.nl. We hopen op de Algemene Ledenvergadering de samenstelling van de
werkgroep bekend te kunnen maken.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Door allerlei ontwikkelingen in het afgelopen jaar hebben we het seizoen 2015 nog niet kunnen
afsluiten. Ook vinden we het belangrijk om met de leden plannen te maken voor het nieuwe seizoen.
De ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 3 decemeber om 15:00 in het clubhuis van de
Windsurfverening Almere Centraal. In de bijlage treffen jullie de agenda voor de ALV aan. We hopen
dat veel leden met ons mee willen praten over het nieuwe seizoen.

