Nieuwsbrief augustus 2017

Voortbestaan Persclub
Verenigingen hebben het moeilijk. Dat geldt in toenemende mate ook voor de Persclub Peelland.
Het bestuur zet zich met enthousiasme en plezier in om elk jaar weer een keur van activiteiten
te organiseren, inhoudelijk zowel als sociaal. Maar wij constateren dat het moeilijk is nieuwe
(bestuurs)leden te rekruteren.
Bovendien laat de aanwas van nieuwe leden en de samenstelling en omvang van ons ledenbestand te wensen
over. Net als de soms wel erg minimale deelname aan activiteiten. Een eerlijk gezegd: het valt ook niet mee om
elk jaar weer activiteiten te verzinnen en organiseren.
Het bestuur van de Persclub denkt er daarom voorzichtig over om de Persclub op te gaan heffen. Tenzij naar
aanleiding van deze oproep een stroom van nieuwe ideeën, mensen en plannen op ons toekomt…
Inspanning en resultaten komen anders in een erg scheve verhouding te staan.
Onze statuten vereisen een Algemene Ledenvergadering (ALV) die beslist over eventuele opheffing. En niet te
vergeten over waar de resterende gelden naartoe gaan. Wat ons betreft naar een nader te bepalen goed doel.
ALS het zo ver moet komen.
Om voldoende tijd te hebben om een ALV voor te bereiden om eventueel rond de jaarwisseling de Persclub op
te heffen, vragen wij u om voor eind september zo veel mogelijk - liefst positieve bijdragen - te sturen naar
persclubpeelland@gmail.com! Anders komt er na 26 jaar een einde aan de Persclub Peelland.
Het bestuur zit intussen niet stil: op 14 november a.s. brengen we opnieuw een bezoek aan de Tweede Kamer
in Den Haag. Een herkansing voor iedereen die de vorige, zeer succesvolle dagtrip heeft moeten missen. De
rest van ons najaarprogramma staat hieronder te lezen.
Namens het bestuur,
Gabriël van Neerven, voorzitter

Programma 2017

De komende periode kunnen wij u de volgende activiteiten
aanbieden (data deels onder voorbehoud!):
•
•
•
•
•

Bezoek aan het CBR in Eindhoven, de instantie die gaat over
rijbewijzen (22 september)
Bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. (10 of 11 oktober;
kosten ca. 45 euro, afhankelijk van het aantal deelnemers)
Een nieuw bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag (14
november; kosten 15 euro)
Op visite bij het provinciebestuur in ’s-Hertogenbosch (1 of 15
december)
Jaarvergadering medio december

Al met al een mooi en inhoudsvol programma vinden wij. Deze activiteiten worden deels georganiseerd in
samenwerking met anderen. In ieder geval voor Den Haag en Brussel gaat het vervoer per autobus. Naar het
Provinciehuis en Eindhoven moeten we het vervoer zelf en onderling regelen.
Nadere details volgen!
Voor al deze activiteiten geldt: alleen bij inschrijving en na het vooraf voldoen van de kosten!
Inschrijven graag via mailto:persclubpeelland@gmail.com; betalingen via NL 89 INGB 0008 5850 52, t.n.v.
Persclub Peelland, onder vermelding waarvoor de betaling is.

persclubpeelland@gmail.com ● www.persclubpeelland.nl

