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Om te onthouden:
Deelname aan activiteiten van
de WVMN  is altijd voor eigen

 Wegens groot succes
verleden jaar, weer
in ons programma: 
 
Biken, Wandelen
en vooral: BBQ
op 27 mei
 
Weer terug op onze
vertrouwde
Doornse IJsclub,
Bloemengaard 69
te Maarn.

 
Jeanet, Kees en Peter zetten weer een aantrekkelijke tocht met de
bikes uit. De wandeltocht wordt voorbereid door Maja.
 
Wandelen + BBQ.......€ 15,00
MTB + BBQ...............€ 40,00 incl. fiets & helm
Alleen BBQ................€ 15,00
Eigen MTB + BBQ.......€ 15,00
 
Niet-leden betalen € 5,00 pp meer
De fietshuur is inclusief het verplichte ATB-vignet voor de Utrechtse
Heuvelrug.
Doe je mee met je eigen fiets, dan moet je daar, om een boete te
voorkomen, zelf voor zorgen.
 
Opgeven: doe je door het overmaken van het betreffende bedrag naar
NL85INGB0003146819 tnv Penningmeester WVMN met vermelding waarvoor
Voor last minute info: Houd in elk geval onze website www.wvmn.nl in de
gaten.
 
Verzamelen: De wandelaars komen om 13.00 uur bijeen voor de
Doornse IJsclub.
De bikers verzamelen ook om 13.00 uur bij Restaurant De Heuvelrug,
Scherpenzeelseweg 45a, te Leersum.
 

 Kanoën langs
de Linge
op 1 juli
 
Voor de verandering nu
eens niet in Nieuwkoop,
maar vanaf Leerdam naar
Kedichem.
En dan nog een keer, maar
dan de andere kant op.
Per keer 9 km.

https://ymlptr2.com/wyjalaebqwjaoaqqsavau/click.php
https://ymlptr2.com/wybakaebqwjaoaqqsaaau/click.php
https://ymlptr2.com/wyhacaebqwjazaqqsadau/click.php
https://ymlptr2.com/wywagaebqwjanaqqsadau/click.php


de WVMN  is altijd voor eigen
rekening en risico van de
deelnemer.
 
Foto's
Bij foto's van onze activiteiten
en fotoreportages komen,
uiteraard, deelnemers voor.
Als je er bezwaar tegen hebt
dat je foto wordt gebruikt, laat
dat dan vooral aan ons weten:
wvmn@wvmn.nl
Wél met foto graag...

Per keer 9 km.
 

 
We vertrekken in Leerdam, Veerstoep 2, 4142 LA  LEERDAM om 10.00 uur
In Kedichem worden we getracteerd op een smakelijke lunch met soep en
kroket.
Voldoende energie om de terugtocht te aanvaarden.
Ongeveer halverwege stoppen we, in Heukelum, om de meegebrachte
mand met proviand leeg te maken.
 
Voor degenen die een kajak te krap vinden huren we één of meer 6-persoons
sloepen. Is wat duurder, dat weer wel...
 
1-p. kajak met lunch................. € 22,50 niet-leden: € 25,00
2-p. kajak met lunch................. € 20,00 niet-leden: € 22,50 (pp)
Sloep plus lunch....................... € 37,50 niet-leden: € 40,00
 
 
Opgeven: doe je door het
overmaken
van het betreffende bedrag naar
NL85INGB0003146819
tnv Penningmeester WVMN
met vermelding waarvoor.

Ja, we luiden (nog een keer)
de noodklok!!

BESTUURSLEDEN, please.....!
 
Met ingang van het volgende verenigingsjaar,
tijdens de Ledenvergadering in
september/oktober, treden volgens schema
en hun aankondiging, onze (waarnemend)
voorzitter Ivo Hosman en ons
communicatielid Rolf Budding af.

 

En we doen met klem een beroep op onze, ongetwijfeld zéér bekwame,
leden om de "achterblijvers", Antoinette, Maja en Coos te komen versterken.
Zij vinden, en we denken terecht, dat drie bestuursleden voor zo'n grote
fijne club als de WVMN net iets te weinig is. Niet voor het werk, zie
verderop, maar voor de ideeën en het brainstormen, klankborden en zo.

 Ja, echt we kondigen code ROOD   af
 
Waar hebben we het over? het werk
kortom:
Het bestuur vergadert een keer of 4 (vier)
per jaar. Bij tourbeurt bij één van hen
thuis. Dat is doorgaans, nee eigenlijk altijd,
een gezellige avond met de middelen die
daarvoor nodig zijn: een goed humeur,
koffie mèt, een glaasje wijn, nootje etc. 

Daar komt nog een jaarlijkse bescheiden, maar dekkende, vergoeding bij.
Voor de middelen en de reiskosten.
 
En dan het werk.
 
Omdat de functies secretaris en penningmeester al zijn bezet,
(en Maja en Coos willen dit graag blijven doen) praten we eigenlijk
over die van Voorzitter en ja, laten we eerlijk zijn: wie kan dat niet?....

mailto:wvmn@wvmn.nl


over die van Voorzitter en ja, laten we eerlijk zijn: wie kan dat niet?....
Een lid dat de Activiteiten organiseert, nu Antoinette en iemand
die zorgt voor de communicatie met de leden, de dingen die nu door Rolf
worden gedaan.
De communicatie. Is wel werk, maar meer dan een uurtje
per maand is het niet en echt moeilijk is het ook niet. Enkele details:
De DigiSki/DigiFlits. Daar hebben we een Word-achtige programma voor,
waarmee je in no time met wat foto's en tekst (zelf bedenken of copy/paste)
een fraaie DigiSki in elkaar gooit.
De website is zoals die nu wordt gemaakt wat lastiger. Maar, met hulp
van ons lid Eef Goes, bij velen welbekend, zijn we bezig een iets
makkelijker te hanteren werkomgeving te gebruiken.
Dan de fotoreportages, daar gebruiken we nu een gratis, op persoonlijke
titel in te richten web-applicatie voor. Nu is dat myalbums.com.
Maar je bent uiteraard vrij om daar zelf iets voor te kiezen,
bijvoorbeeld Google. 
Uiteraard ben je van harte uitgenodigd om even bij Rolf Budding
te komen kijken en ook Eef is zeker bereid je te vertellen waar het over gaat.
Kortom, je hebt er heus geen handboek bij nodig.

Enige interesse om dit best aardige klusje te doen? geef een seintje
voor een afspraak om te kijken wat het voorstelt.
Mail naar wvmn@wvmn.nl
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