
ACTIVITEITEN COMMISSIE 
 
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 7 MAART 2017 
 
Aanwezig: Freek, Sandra, Bas, Bram, Igno, Johan, Ad, Bren, en Alida   
Afwezig: Ferry & Toine 
 
Freek opent de vergadering.  
 
Eerst volgend activiteit is de medewerkers avond – 
 
Ad en Igno gaan samen met Toine voor de quiz zorgen. Er zijn lichtsnoeren  aanwezig maar die zijn 
uitgeleend naar de Duinknijnen, Igno gaat Fred Meiland hierna vragen. 
 
Wat gaan wij doen voor de buitenverlichting? 
 
Alida gaat naar de Sligro voor worstjes in blik en ook de nootjes en zij vraagt bij bakkerij Pompe wat de 
maat is van de broodjes voor de hamburgers en hiermee gaat Johan bij slagerij van de Reep de 
hamburgers met barbecue bestellen. 
 
Alida heeft de andere hapjes al besteld bij de Ruigenhoek. 
 
Freek heeft een party tent voor buiten. 
 
Sandra heeft waslijnen met knijpers – de gevonden voorwerpen kunnen aan de lijn. 
 
Er is geopperd om de formatie “die 2” van de feestgangers? te vragen om op te treden (inmiddels is 
bekend dat zij al bezet zijn) 
 
Bram heeft de dj gevraagd. 
 
Sandra en Alida hebben het een en ander ingekocht bij de kringloop en gaan nog naar de Action voor 
verdere aankleding. Alida gaat Harry de Jong vragen of hij prijsjes wil sponsoren. 
1e prijs voor de quiz, 1e prijs voor de stoelendans en ook nog prijzen voor de bingo. 
 
Zaal opbouw door de mannen donderdagavond 6 april om 20.00  
Vrijdag 7 april komen Sandra en Alida eerder naar de Spil om de versiering af te maken. 
 
 
KBT 25 mei –  
 
Johan kijkt de lijsten na. In tikkie t’rug moet weer een vroege melding komen voor de Zilkers – 6 april dit 
doet Sandra. 
 
Rondvraag – Ad – kunnen de uitnodigingen voor de medewerkers avond niet mooier? Sandra heeft de 
afgelopen jaren hele mooie uitnodigingen gemaakt in thema en in kleur maar deze werden altijd 
zwart/wit gekopieerd door Aad en Trudy wellicht wegens de kosten. Vanaf nu zullen wij de uitnodigingen 
toch weer in thema maken en in kleur laten afdrukken. Zij gaan wrsch toch via de mail eruit in 2018. 
 
 
Dinsdag 11 april om 20.00 is de volgende vergadering  


