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De Bolwerkkoerier 
Kopij inleveren vóór zondag 16.00 uur. 
Adres:  Heemraad 27 of 

Bolwerkkoerier@gmail.com 

 
WE ZIJN ER WEER!!! 

Na een welverdiende zomervakantie gaan we weer van start met de Bolwerkkoerier! 
Ook dit seizoen valt de Bolwerkkoerier elke week bij u op de mat met de uitslagen, het programma, nieuwtjes en natuurlijk de 
advertenties en informatie over diverse activiteiten. 
Wilt u uw advertentie of mededeling op de Bolwerkkoerier laten plaatsen? Stuur dan een email naar 
Bolwerkkoerier@gmail.com en vraag naar onze voordelige tarieven. 
 

Programma: 
 

Zaterdag 19 augustus    

12.00 Woudrichem 2 - Asperen 2 vr 

14.30  ONI 1 - Woudirchem 1 vr 

     

Dinsdag 22  augustus    

 1e toernooi  bijOranje Wit vr 
 

 

 
Bloemen en Planten 

Vijvervissen en Hengelsport 

 
Jan Spieringweg 1a, 4285 WN, Woudrichem 

Tel. 06-22294117 

Openingstijden: 

Donderdag en vrijdag:  

18.00 tot 21.00 uur 

                                Zaterdag: 13.00 tot 16.00 uur 

 

Bijzondere Algemene Vergadering 
Alle leden worden hiervoor uitgenodigd op: 

Woensdag 13 september 2017 in de kantine van v.v. Woudrichem Aanvang 19.30 uur 

1. Opening door de voorzitter   

 

2. Besluit tot statutenwijziging 

Aanleiding is tweeërlei: 

1. in september 2007 zijn door de Algemene Vergadering nieuwe statuten vastgesteld. Hiervan is destijds 

geen notariële akte opgemaakt, zodat deze statutenwijziging niet in werking is getreden. Daarmee vallen we 

terug op de statuten van 27-11-1978, deels gewijzigd 27-2-1979. 

2. de statuten bieden onvoldoende ruimte voor de voorgestelde wijziging van de Bestuursstructuur. 

Voor de nieuwe statuten is gekozen voor de Modelstatuten voor KNVB-Verenigingen, laatste versie van 

februari 2012. De nieuwe statuten liggen vanaf maandag 21 augustus 2017 ter inzage in de 

commissiekamer bij de kantine van vv Woudrichem. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden van 

de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 

waarin over het voorstel, zoals dat in deze vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten 

minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.  

Dit bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.  

 

3. Wijziging Bestuursstructuur 

Voorstel om de Bestuursstructuur te wijzigen wordt toegelicht en ligt ook in de commissiekamer bij de 

kantine van vv Woudrichem ter inzage.  

 

4. Sluiting 
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Restaurant de Gevangenpoort / Bistro NOK  

0183-302034 

Ingang via Restaurant de Gevangenpoort. 

Openingstijden: 

di/do/vr/zaterdag vanaf 17.30 uur. 

 

weekmenu 
 

Salade van zalm met gebakken gamba’s. 
 

*** 
 

Gebraden diamanthaas met daarbij eigen jus, diverse 
groenten, salade en frites. 

 
*** 

 
Lolly van framboos met ijs en slagroom. 

 
De kosten van dit menu bedragen 24.50 euro per 

persoon. 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
Voor een deskundig reisadvies hoef je de deur 

niet meer uit!  

Ik kom op afspraak bij je langs, ook 's avonds of in 

het weekend.   

* via D-reizen toegang tot het grootste 

reisaanbod van Nederland 

* voor alle reizen: van een weekendje weg tot 

een rondreis door de USA 

* advies op maat en een prijsvergelijk zodat je 

nooit teveel betaalt. 

* Alle service van een reisbureau, maar dan bij je 

thuis op een tijdstip dat het jou schikt 

Bel of mail: Ester van Willigen  

06-30185340 

ester.vanwilligen@d-reizen.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 
info@ster-service.nl 

 

 
 

 
Ook in het nieuwe seizoen kunt u onze club blijven steunen 

zonder dat u het geld kost! 
 

Doe uw online aankopen via de sponsorkliks website op 

www.vvwoudrichem.nl  
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