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Schriftelijke Algemene Ledenvergadering
op 4 maart 2021

Op 4 maart 2021 wordt de
Algemene Ledenvergadering
gehouden. Het zal een
schriftelijke vergadering zijn.
Meer informatie
volgt binnenkort per mail

Colofon

Elkaar ontmoeten zit er helaas niet
in. Houd je mail in de gaten, want
de informatie over de ALV komt
eraan!
Vanwege corona kunnen we helaas dit
jaar geen ‘lijfelijke’ ledenvergadering
houden, zoals we gewend zijn om
jaarlijks te organiseren. Het is erg
jammer dat we elkaar niet kunnen
zien en spreken. Het videobellen wat
we een aantal keren hebben uitgetest
in het afgelopen jaar, is ons niet zo
goed bevallen. De verbinding was
vaak slecht en bovendien lukt het niet
iedereen om in te bellen. Dan bereik je
ook maar weinig mensen.
Nu hebben we noodgedwongen
bedacht om de ledenvergadering
schriftelijk te houden, het is niet
anders. De vergaderstukken zullen
per mail worden verstuurd en
dan mag je ook per mail of via het
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contactformulier reageren (vóór 3
maart).
Ruilkring Hogeland heeft op dit
moment 75 leden/vrienden en
iedereen heeft stemrecht. Om het
stemmen makkelijk te maken, hebben
we besloten dat GEEN BERICHT EEN
GOED BERICHT is. Als je het eens
bent met een voorstel, hoef je niet te
reageren. Je geeft dan stilzwijgend je
goedkeuring aan het beleid van de
ruilkring. Doet de meerderheid dit,
dan is het voorstel aangenomen.
Mocht je bezwaar hebben tegen een
voorstel, mag je dit kenbaar maken
via de mail of het contactformulier.
Als een meerderheid tegen is, is het
voorstel niet aangenomen.

Deze nieuwsbrief verschijnt
maandelijks in de laatste week
van elke maand.
Kopij moet voor de 15e per mail
aangeleverd worden op:
contact@ruilkringhogeland.nl

dat iedereen inzage heeft in het reilen
en zeilen binnen de ruilkring.
Mocht je na het lezen van de
stukken nog vragen hebben voor de
rondvraag, geef dit dan ook door.
Op alle vragen komen we in de
volgende nieuwsbrief terug. We geven
dan ook een schets van de ingevulde
vragenlijsten.

Op deze manier vergaderen is zeker
niet ideaal, maar het is even niet
anders. Toch vinden we het belangrijk
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Kandidaat voorzitter
Hierbij wil ik mij (lidnr. 100), als
kandidaat voorzitter a.i., in het kort
aan u voorstellen.
Ik ben Paul Leenders, 68 jaar,
geboren in Nijmegen, heb in
veel plaatsen in Nederland en
daarbuiten gewoond, laatstelijk

in Almere en sinds bijna 3 jaar in
Baflo. Mijn achtergrond is personeel
& organisatie. Actief geweest in
aantal bedrijven in Nederland en in
Amerika. Eigenaar geweest van een
zelfstandig adviesbureau op gebied
van organisatieveranderingen en
de laatste jaren eigenaar van een
taxibedrijf.
Ik ben lid van en actief binnen
Humanitas, zowel in onze gemeente
als landelijk. Heb veel contacten met
andere vrijwilligers organisaties en
met de gemeente Het Hogeland.
Ik wil mij graag met de Denktank en
met u allen inzetten voor een verdere
groei van de RuilkringHogeland en ik
hoop natuurlijk dat wij dit jaar elkaar
ook fysiek kunnen ontmoeten.

DE ETALAGE

Deze vrolijke voorjaars-/paaskipjes
en- haasjes zijn leuk en kleurig, en
zijn gemaakt van wolvilt.
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Je kunt ze ophangen in bijv. een
voorjaarstak: bijv. krulhazelaar,
prunus, forsythia.
De oren van de paashaasjes kunnen
in verschillende standen gezet
worden, en de haasjes hebben een
staartje.
Ik ben er vroeg aan begonnen
omdat ik er zelf vrolijk van word om
ze te maken. Ik heb er totaal 30 (15
kipjes en 15 haasjes). Op de foto zie
je de diverse kleuren (en daar heb ik
er dus meerdere van).
Je kunt ze pangelen voor 2 pangels
per stuk. Stuur me een mail als je
geïnteresseerd bent:
jokeengel1@gmail.com
Joke Engel nr 19
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Oproep voor foto’s.
Er is momenteel
niet veel nieuws te
melden over Ruilkring
Hogeland in een
facebookbericht.
Bij het laatste bericht dat ik schreef
voor Facebook heb ik twee foto’s
geplaatst van aanbod van twee leden.
Het blijkt nu dat Facebook dit
stimuleert, wat zich uit in een veel
groter bereik, maar ook van de lezers
(het bericht is 12 x gedeeld!) komen
meer reacties. En hopelijk ook meer
aanmeldingen als nieuw lid. Want dát is
uiteindelijk de bedoeling.
Mijn vraag aan alle leden is dan ook:
kun je een leuke foto maken van
iets van je aanbod en mij dat sturen,
zodat ik die foto kan plaatsen bij het
Facebookbericht.
Je komt niet met je naam of andere
gegevens in het bericht voor.
Het is alleen bedoeld als stimulans
voor potentiële nieuwe leden om
een idee te geven wat er allemaal aan
aanbod is.
Hoe meer foto’s ik krijg, hoe vaker ik
een bericht kan plaatsen.
Ook als je aanbod, vanwege
Coronamaatregelen, nu even niet
uitgevoerd kan worden, is een foto
welkom. Ook als je als dienst aanbiedt
iets uit te lenen (bijvoorbeeld een
ladder, een heggenschaar, o.i.d.) maak
er een foto van en stuur het me toe.
Voor het ‘snel weg aanbod’, zoals vaak
in de groepsapp wordt aangeboden, is
dit niet zo geschikt.
Stuur je foto naar jokeengel1@gmail.
com en ik zal er erg blij mee zijn!
Joke, nr 19
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