
 

17 april 2021

Nieuwsbericht aan de leden,

Op korte termijn een jaarvergadering organiseren zit er helaas nog niet in, vandaar dat we als 
bestuur van de Lotharingerclub u hierbij schriftelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
binnen onze vereniging.  

Financiën: 
Kascontrole over boekjaar 2018-2019 en 2019-2020 moeten nog plaatsvinden en zal voor beide 
boekjaren  worden gepland wanneer dit kan. De penningmeester heeft het bestuur regelmatig 
geïnformeerd over het verloop en het jaarresultaat ( € 800,--) van het laatste boekjaar. Het 
verenigingsvermogen is hiermee gegroeid naar ruim € 6.400,--. Bestuur zal  in de eerst komende 
algemene ledenvergadering (ALV) toelichting geven en verantwoording afleggen. 
De contributie incasso voor het huidige boekjaar 2020/2021 is in de afgelopen maanden gestart. 

Huishoudelijke zaken:
- Het verslag van de vorige ALV ( 2018). Hierover zijn geen vragen of opmerkingen bij bestuur binnen
  gekomen zoals in vorige nieuwsbrief  gevraagd  en  zal nog worden vastgesteld op de eerst
  komende algemene ledenvergadering. 
- Bestuursverkiezing 2020 is Arjen van de Most aftredend en vervult zijn bestuursfunctie zoals eerder
  gemeld tot aan de eerst komende ALV.
- Bestuursverkiezing 2021 zijn Tonny Assinck en Anne Meinema aftredend en zij zullen hun
  bestuursfunctie blijven vervullen tot aan de eerst komende ALV.
- Het bestuur heeft Bert Oelen en Adri Hertogh benaderd en bereid gevonden om actief deel te
  nemen binnen het bestuur van onze vereniging. Deze beide heren zullen door het bestuur als
  kandidaat worden voorgesteld ter verkiezing op de eerst komende ALV.  Pas na formele instemming
  van de leden zullen zij toetreden tot het bestuur, maar in de tussen liggende periode zullen zij al wel
  meelopen binnen de bestuursactiviteiten.       

Website:
De website van de Lotharingerclub is aangepast zodat deze nu ook goed leesbaar is op mobiele 
schermen. Nog niet alle pagina’s zijn gevuld maar hieraan wordt gewerkt.  Binnenkort kunt u de 
nieuwe site zelf bewonderen  op https://lotharingerclub.nl   Graag horen we uw op- of aanmerkingen 
en ontvangen graag copy voor de site.

Lotharingerdag juni 2021:
Met het oog op de huidige situatie van Corona heeft het bestuur besloten om de Lotharingerdag in 
juni te annuleren. Mogelijk kunnen we later in het jaar, bijv. tijdens de Fokkersdag in Laren wel met 
de Rijnlander en Japannerclub een bijeenkomst hebben.

Mocht bovenstaande aanleiding geven tot vragen dan horen wij dat graag en kunt u contact 
opnemen met een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Lotharingerclub

https://lotharingerclub.nl

