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Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van schutterij
“St. Isidorus” Oud-Dijk op donderdag 21 juli 2016 's avonds om 20.30 uur bij
dhr. Fr. Gesthuizen, Café - partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering van 14 april jl.en behandeling ingekomen stukken
3. Voorstel tot aanpassing van de statuten welke tekst u kunt opvragen per email bij het secretariaat.
Ook ligt deze ter inzage op het secertariaat vanaf het moment van plublicatie van deze convocatie.
Indien tijdens de vergadering niet het vereiste 2/3 deel van al onze leden aanwezig is, schijven wij bij
dezen een tweede vergadering uit op zondag 31 juli om 11.30 uur onder de schietmast, die zal staan
op het feestterrein van de fam. Lucassen aan de Dijksestraat 48 te Oud-Dijk.
4. Schuttersfeest 2016
Voorstel tot het laten vervallen van het dames luchtgeweerschieten en het kruisboogschieten en
deze te vervangen door het pistoolschieten.
5. Initiatieven:
 De reis naar het EGS treffen te Leudal (Limburg)
 Organisatie Landjuweel 2017
6. Laatste informatie van de verschillende schuttersevenementen
7. Wat verder ter tafel komt
8. Voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement. Deze tekst is op gelijke wijze beschikbaar
als de in agendapunt 3 genoemde tekst van de statutenwijziging.
Als niet het vereiste 2/3 deel van al onze leden aanwezig zal zijn, zal ook dit agendapunt worden
opgenomen in de agenda van de vergadering van zondag 31 juli om 11.30 uur, zoals ook bedoeld in
agendapunt 3.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Namens het bestuur,
Bas Loeters (Secretaris)

Schutterskalender 2016
Datum
21-07-2016
7-8 aug 2016
18-09-2016
24-09-2016
30-09-2016
20-10-2016
23-10-2016

Omschrijving
Ledenvergadering
Schuttersfeest
Federatie dag Eendracht Nieuw Wehl
Vrijwilligersfeest
Sectievergadering
Informatieavond voor vrijwilligers LOC
Bielemantreffen

Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk (Didam)

Bijzonderheden

Landjuweel

Email: secretaris@oud-dijk.nl

