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Bulletin
Beste Secretaris van …,
Het rayon bestuur heeft een enkele mededelingen en verzoeken voor U en de vereniging, deze keer in
de vorm van een bulletin. Aan U het verzoek om dit nieuws bekend te maken binnen de verenging.

Nieuwe Secretaris binnen Rayon bestuur. Jolanda Salomons heeft ons laten weten dat ze om
persoonlijke redenen haar functie per direct moet inleveren, wij betreuren deze stap, en danken haar
voor de getoonde inzet. Carel Deden is bereid om te voorzien in deze vacature tot we een vervanger
hebben kunnen vinden.

Facebook pagina Rayon 1 Wij verzoeken alle verenigingen in het rayon om onze facebook pagina
“NHB Rayon1” te volgen. Wij trachten op deze pagina het actuele nieuws vanuit het rayon te publiceren,
en zijn gaarne bereid om jullie berichten daar te delen. Doel is te komen tot betere communicatie
binnen de handboog gemeenschap.

Update emailadressen Een actueel emailadres voor de vereniging is van belang, en wij
adviseren daarom alle verenigingen om een functie gebonden emailadres aan te houden (zoals
secrretaris@rayon1.nl) het grote voordeel is dat bij functie wijziging het emailadres over kan naar de
nieuwe functiehouder. Op dit moment hebben 46 van de 57 verenigingen binnen rayon 1 zo’n adres.

Rayon leden vergadering De eerstkomende rayon ledenvergadering zal plaatsvinden op
zaterdag 6 Mei 2015 bij HBSV Brederode in Haarlem, zaal open vanaf 12.00, verwacht einde rond 16.00
Wij verzoeken alle verenigingen om een afvaardiging te sturen, ieder lid van de vereniging mag als
afgevaardigde optreden. Er is genoeg te bespreken (en er wordt genoeg gemopperd), dit is de plek om
je stem te laten horen! De locatie voor de volgende vergadering wordt in de middag vergadering
vastgesteld, uit een van de aanwezige verenigingen.
Topsport on Tour 2017 Half december 2016 kregen de rayons het verzoek vanuit de NHB om te
assisteren bij het plan van Topsport om een tournee te organiseren. Helaas was de timing voor rayon 1
dermate ongelukkig dat we in overleg hebben besloten om onze beurt voorbij te laten gaan, en
achteraan te sluiten.
Concreet betekend dit dat we 4 locatie’s zoeken, voor elke regio 1, om in Januari/Februari 2018 te
fungeren als gastheer voor het bijgesloten programma. Interesse, stuur dan een mail naar
secretaris@rayon1.nl onder vermelding van Topsport on Tour.

Bron emailadres Het gebruikt emailadres is op 17/2/2017 uit de ledenadministratie van de NHB
verkregen, niet in orde? Laat het ons weten.
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