Aan de verenigingen in district Oost
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E-mail:

Carry Baak
055-5348509/055-3010332
dam@oost.kngu.nl

Geacht bestuur,
Het bestuur van district Oost nodigt u graag uit voor één van de bijeenkomsten van het aanstaande
‘Rondje Nederland’. Naast het bestuur zal een bondsbestuurslid en een lid van het Management
Team van de KNGU aanwezig zijn.
De bedoeling van dit ‘Rondje Nederland’ is om de dialoog met u aan te gaan over de hoofdlijnen van
het Strategisch Plan 2013-2016.
Het bondsbestuur heeft op hoofdlijnen invulling gegeven aan het programma. Na een korte inleiding
over het Strategisch Plan zullen twee thema’s in discussie worden gebracht.
1. Modellen voor een nieuw leden- en contributiebeleid (ambitie 4.2).
2. De toekomstige positionering van de KNGU (ambitie 12.1).
De bijeenkomsten worden afgesloten met een vorm van ledenpeiling inzake de koers van de KNGU.
Tijdens deze avonden zal er voldoende ruimte zijn voor interactie. Namens het bestuur van district
Oost wil ik u ten zeerste aanraden om naar één van deze bijeenkomsten te komen. Dit is een
gelegenheid om van u te laten horen.
De bijeenkomsten vinden verspreid over het district plaats en wel:
Dinsdag
15 mei

Lintelo

Donderdag
24 mei

Arnhem

Dinsdag
12 juni

Zwolle

Woensdag
20 juni

Hellendoorn

Kulturhus Lintelo
Schooldijk 23
7122 LX Aalten
Wijkcentrum Rijkerswoerd
Cabaret 3
6836 NE Arnhem
ZBA Sporthal (Landstede)
Ossenkamp 5
8024 AG Zwolle
Noaberhuus
Dorpsstraat 5
7447 CM Hellendoorn

Rayons Graafschap, de Liemers,
Achterhoek, Hanzestreek
Rayons Oost-Veluwe, Veluwezoom,
Gelderse Vallei
Rayons Salland, West-Overijssel,
Randmeren
Rayons Noord Overijssel en Zuid Oost
Overijssel

Ontvangst vanaf 19.30 uur. Aanvangstijd van de vergadering 20.00 uur.
Met het oog op de organisatie vragen wij u uiterlijk een week vóór de bijeenkomst aan
dam@oost.kngu.nl door te geven met hoeveel mensen u deelneemt aan dit overleg. Mocht de datum
van de bijeenkomst bij u in de buurt u niet schikken, dan bent u uiteraard van harte welkom bij één
van de andere bijeenkomsten. Graag tot ziens op een van de bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,

George Harm
Secretaris district Oost

