JAARVERSLAG
Op 2 maart 2016 de aller eerste bijeenkomst met potentiële leden.
Was een gezellige avond bij Michelle thuis.
Op 6 april 2016 bij Carmen. Deze avond word er al serieus gesproken
en een commissie gevormd voor AGM in Milaan waar we met 12 dames zijn
geweest. Ook een bankrekening en al dat soort zaken kwamen aanbod voor de
opzet van een nieuwe club.
Op 11 april 2016 bijeenkomst bij Haike kort vergaderd en het project gekozen
Eye’s for the world voor onze benefiet avond op 5 november 2016.
Ons opgegeven voor de ALV in Eindhoven.
Op 11 mei 2016 weer bij Haike verzameld en onze moeder club op visite.
We hebben prachtig weer en een rondleiding gehad door de duinen.
We hebben genoten van onze moeders.
Op 8 juni 2016 hebben we twee avonden gewandeld in Rockanje met
verstandelijk gehandicapten deze week was daar de avond 4 daagse.
Op vrijdag de bewoners een medaille van chocolade gegeven en een bloem.
Op zondag 26 juni hebben we de familie BQ gehad bij Carmen thuis.
Mooi weer en leuk om ook de partners te leren kennen. Deze dag is er ook gekozen
voor de naam Agora 8 Voorne-Putten e.o. Het zomer reces begint.
Op 28 augustus gaan we naar een Jubileum avond van de soroptimisten.
Dit is een mooie gelegenheid om ons meer bekendheid te geven als
Agora 8 Voorne-Putten e.o..
Op 7 september 2016 vergaderen we bij Ingrid.
We prikken een datum voor de charter en hebben Milaan definitief geboekt.
Op zondag 25 september hebben we hands on activiteit bij een fiets evenement.
We zijn druk met de organisatie van het walking diner op 5 november.
Op 12 oktober 2016 vergadering bij Jessica. Deze avond staat in het teken van de charter
en wat daar bij komt kijken.
Op 5 november2016 het walking diner met bijna 150 gasten,
wat waren we opgelucht met dit mooie aantal. De cheque van € 4454,- werd ontroerd in
ontvangst genomen door
Veerle de Jonge.
Op 7 december 2016 vergadering bij Carmen. We vergaderen kort en maken er een
gezellige avond van met het 30 sec. spel.
16 december hebben we hands on in Hellevoetsluis op de lichtjes avond een avond voor
eenzame ouderen. Wij hebben voor transport gezorgd en hebben in de kerk aantal
ouderen begeleid.
Op 12 januari 2017 nieuwjaars borrel bij Carmen.We proosten op een mooi jaar.
Op 1 februari 2017 laatste puntjes op i voor de charter en de kleur van onze sjaal gekozen.
In de avond een gezellige activiteit met de leden.
Op 8 maart 2017 laatste vergadering voor de charter. Sjaals uitgedeeld, taken verdeeld
voor de charter.
Met op 25 maart 2017 het hoogte punt tot nu toe de charter in restaurant Fortezza
Hellevoetsluis. Met rond de 80 aanwezige en mooi weer een super dag.
Op 5 april 2017 bij Anna de jaarplanner doorgenomen en we gaan officieel van start me
Agora 8 Voorne-Putten e.o.

