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laatste nieuwtjes met betrekking tot onze eigen
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KG UDHV.

Ledenvergadering
Op dinsdag 1 maart 2016 hebben we de eerste
ledenvergadering van 2016 gehad. Het was een
rustige vergadering. De jaarverslagen en de
begroting van 2016 zijn allemaal goedgekeurd.
Verder is er een oproep gedaan aan de leden of er
iemand af en toe Marion een dag wil vervangen
zodat ze ook eens van een vrije zondag kan
genieten.
Africhting
Het is de intentie om na de zomer vakantie een
africhtingsexamen (VZH en IPO) te organiseren op
onze eigen vereniging.
Ongeschreven regels op de vereniging
Tijdens de ledenvergadering bleek het dat niet alle
leden op de hoogte zijn van de ongeschreven
regels op de kringgroep. Daarom in deze
nieuwsbrief de regels nog maar eens op een rijtje
gezet.
-

-

Het lidmaatschapsgeld moet bij aanvang
van het nieuwe jaar volledig worden
voldaan.
Het trainingsgeld moet elke keer voor
aanvang van het kwartaal worden
voldaan. Is dit niet betaald dan ontvangt u
een herinnering en vanaf dat moment is
het mogelijk dat u niet meer verder mag
trainen op de vereniging dan na het
voldoen van het trainingsgeld.

-

Het is wel zo netjes (en verplicht) om bij
het pakwerk te blijven kijken totdat
iedereen klaar is zodat met elkaar alles
kan worden opgeruimd. Buiten dat, je
leert er ook nog iets van om te kijken.
- Is één van de instructeurs niet aanwezig
dan wordt de training over genomen door
een andere instructeur. Het is niet zo dat
er dan geen les is (of dit moet op het bord
in de kantine worden vermeld).
- Het is verplicht als je niet kan komen
trainen dat je je af moet melden bij de
instructeur (zeker met betrekking tot de
indeling van onze beperkte speurvelden).
Behendigheidswedstrijd 2016
Zondag 3 juli 2016 organiseren wij weer een
behendigheidswedstrijd. Wij hopen weer op veel
hand en spandiensten van de leden. Er moet altijd
veel worden gedaan (hulp voor Marion in de
kantine en verder moeten alle toestellen weer
worden nagekeken en schoongemaakt).

