Uitnodiging Bijeenkomst

Beste Supporter van Waterland,
Bij deze wil het bestuur van Supporters van Waterland je uitnodigen voor onze jaarlijkse bijeenkomst. Tijdens
deze avond zullen we onder genot van een hapje en drankje stemmen op de door jullie ingebrachte ideeën om zo
onze geliefde rugbyclub te steunen. Afgelopen jaar zorgden wij als Supporters van Waterland o.a. voor een
gloednieuwe beamer in de kantine, is er een prachtige camera aangeschaft waar wedstrijden mee worden
gefilmd en kunnen kinderen weer veilig spelen op het verse valzand in het speeltuintje. Dat hebben we dankzij
jouw bijdrage voor elkaar gekregen. Bedankt daarvoor! Om ook dit seizoen weer iets te kunnen betekenen voor
de club, is de bijeenkomst van groot belang.
Je bent welkom in het clubgebouw van de rugbyclub op woensdag 3 december 2014. Om 19.30 uur start de
bijeenkomst. Vanwege het succes van vorig jaar, staat er ook dit jaar tussen 19.00 uur en 19.30 uur een
lekkere maaltijd voor je klaar. Je kunt als lid gratis een hapje met ons mee‐eten, aanmelden is dan wel
noodzakelijk. Dat horen we graag uiterlijk voor maandag 1 december 17.00 uur, via onderstaand e‐
mailadres. Mocht je niet mee kunnen eten, zien we je graag om 19.30 uur verschijnen!
Tijdens de bijeenkomst zullen we de nieuwe ideeën presenteren. Er zijn nu twee ideeën ingebracht:
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Natuurlijk hopen we dat er via de leden veel meer leuke ideeën binnen komen die we op de bijeenkomst kunnen
behandelen. Mocht je ook een leuk idee hebben dan kun je altijd één van de bestuursleden aanspreken of een
mail sturen (dat heeft onze voorkeur) naar supportersvanwaterland@rugbyclubwaterland.nl. We vragen je wel
van te voren het een en ander uit te werken zodat we een compleet voorstel kunnen doen aan de leden. Een idee
zelf presenteren is ook altijd mogelijk. Omdat we van te voren ruim de tijd willen hebben de ideeën voor te
bereiden, behandelen we alleen de ideeën die voor donderdag 27 november om 17.00 uur zijn
binnengekomen.
Benieuwd naar de bijeenkomst van vorig jaar? Klik op de link om het verslag van de bijeenkomst van het seizoen
2013/2014 te bekijken. http://www.rugbyclubwaterland.nl/supporters‐van‐waterland‐2/verslagen/
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