Nieuwsbrief december 2017

Stoppen of niet? II
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, constateert (de meerderheid van) uw bestuur dat
steeds lastiger wordt om door te gaan met de Persclub Peelland. De schaarse reacties op onze oproep om
respons op dit probleem, zijn dusdanig dat we voorbereidingen treffen om onze Persclub op te heffen. Met pijn
in het hart, dat zeker wel!
Uiteraard nemen we dat besluit niet lichtzinnig of zonder u te raadplegen. Dit ook in overeenstemming met m.n.
artikel 16 van onze statuten. Om te besluiten over eventuele opheffing, moet tenminste de helft van het aantal
leden aanwezig zijn op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en hun stem uitbrengen.
Wij roepen dan ook al onze leden dringend op om aanwezig te zijn op onze ALV, tevens jaarvergadering en
uitreiking van de Persprijs, op 1 december a.s.! Daar kan gepraat en beslist worden over opheffen of eventueel
voortzetten van de Persclub. Mocht u onverhoopt niet op Suytkade aanwezig kunnen of willen zijn, dan kunt u
een ander lid machtigen om namens u uw stem uit te brengen.
Dat kan bijvoorbeeld door een collega-lid of (bestuurs)lid op papier of per mail te machtigen om voor of tegen te
stemmen. Of door een mailtje te sturen naar persclubpeelland@gmail.com. Onze voorkeur gaat uit naar een
schriftelijk formulier, voorzien van handtekeningen, welke de gemachtigde meeneemt naar de ALV. Een
voorbeeld daarvoor staat hieronder.

Machtiging
Ondergetekende [naam]

Machtigt [naam]

Om namens haar/hem een stem uit te brengen over het al dan niet opheffen van de Persclub
Peelland.
Plaats, datum

Handtekeningen

Donaties
Het ziet ernaar uit dat bij opheffing een batig saldo in kas overblijft. Wij stellen voor dat
te schenken aan een goed doel. Suggesties daarvoor zijn zeer welkom op het
bekende adres.

persclubpeelland@gmail.com ● www.persclubpeelland.nl

Programma ALV/Jaarvergadering
Onze jaarvergadering (ALV) houden wij op donderdag 14 december a.s. De locatie is City Resort
Hotel Helmond, voorheen en wellicht beter bekend als Fitland. U vindt dit hotel, wellness- en
bowlingcentrum met restaurant en tevens zorghotel op de Scheepsboulevard 2 in Helmond
(Suytkade). Meer informatie is te vinden op https://cityresorthotelhelmond.nl/
Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 uur Ontvangst, rondleiding door City Resort
16.30 uur Presentatie door manager Erwin Roelofs
17.00 uur ALV in Warandezaal
18.00 uur Driegangen-diner met afsluitende borrel.
Voor automobilisten: onder het gebouw ligt een grote parkeergarage.
In verband met het diner is het belangrijk dat u uiterlijk 6 december aan ons doorgeeft of u al dan
niet komt. U kunt dan tevens eventuele dieet- of allergiewensen kenbaar maken.

persclubpeelland@gmail.com ● www.persclubpeelland.nl

