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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– wandelen voor donateurs

13 april

– voortgang federatie
– twee belangrijke activiteiten (mei en juni)

- waterboot naar en wandeling in
de Biesbosch

24 april

- mosterdfabriek te Doesburg

– 2014: jubileumjaar
– en verder...
WANDELEN VOOR DONATEURS
Onze voorzitter is een actie begonnen. Iedere
week maakt hij een wandeling van ongeveer
25 kilometer (zie Facebookbericht dd. 20-2-'13)
Deze
wandelingen
kunt u kopen
voor 25 euro.
U krijgt dan
een foto,
natuurlijk met
handtekening,
en een routebeschrijving.
Maar het allerbelangrijkste is dat het geld voor
100% besteed gaat worden aan mensen die
wel donateur willen worden, maar dat nu even
niet kunnen betalen.
VOORTGANG FEDERATIE
De federatievorming is in een nieuwe fase
terechtgekomen. Alle tot op heden toe
verzamelde informatie vanuit de kaderdag,
werkgroepen en stuurgroep wordt nu tot een
tussentijds voorstel geschreven inclusief
organogram, visie en missie. Op 15 april komt
dit dan terug op de agenda van de stuurgroep.
Op 22 april staat het op de agenda van het
besturenmolenoverleg die het laatste woord
hierover heeft. Als het voorstel het gaat halen,
dan hebben we een sterke basis om de
federatievorming verder in de details uit te
werken. Op 8 juni tijdens de jaarvergadering
heeft u als donateur alle gelegenheid om uw
mening hierover te geven.
website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

BELANGRIJKE ACTIVITEITEN
25 mei: de landelijke ontmoetingsdag. U krijgt
hierover binnenkort alle informatie toegestuurd.
8 juni: eerst 's morgens de jaarvergadering,
's middags - en 's avonds tijdens het afsluitende
diner - zetten we de vrijwilligers in het zonnetje.
Zet deze data alvast in uw agenda. Wij hopen
op 25 mei vele bekende en nieuwe mensen te
zien. Op 8 juni verwelkomen we graag al onze
50 vrijwilligers en natuurlijk ook andere
geïnteresseerden. Juist nu is het van belang
om elkaar te ontmoeten en met elkaar te
communiceren.
JUBILEUMJAAR 2014
2014 bestaan we 25 jaar. We gaan dat vieren
met (zo goed als zeker) een driedaags congres
in maart. Maar het hele jaar door gaan we door
het hele land vooral gezellige maar ook
informatieve activiteiten organiseren. Er is een
werkgroep hiervoor reeds actief. Vanuit de
steunpunten zullen we ondersteund worden
maar we kunnen voor verschillende zaken
zeker hulp gebruiken. Wilt u helpen meldt u dan
aan via kantoor: info@stichtingplotsdoven.nl
Voor vragen, suggesties etc. kunt u mailen naar
voorzitter@stichtingplotsdoven.nl maar ook
info@stichtingplotsdoven.nl.
EN VERDER...
Als er nieuws te melden is, hoeven we niet te
wachten tot de volgende nieuwsbrief of ons
blad Plotsdoof. Kijk op onze Facebookpagina
voor nieuws en ook discussie en/of hulpvragen.
Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

