Beste leden en beste vrienden
van de vereniging,
twee jaar lang was het niet mogelijk om ons in grote groepen te treffen.
Ledenvergaderingen en ons traditioneel zomerfeest waren niet mogelijk.
Nu willen wij u uitnodigen voor ons zomerfeest

op Zaterdag 20 augustus 2022 om 14:00 uur.
We zullen op deze middag op het buitenterrein beginnen met een
ledenraad vergadering om het organisatorische van de vereniging te
regelen.
Daarna willen we, zoals dat gebruikelijk is, er een mooie gezellige middag
van maken. Er is natuurlijk koffie/thee en gebak en later zullen onze grill
specialist lekkere Duitse braadworst voor u bereiden. Dit alles in een
ongedwongen sfeer en met livemuziek. Voor de kleineren onder ons is er
een bijzonder speel en plezier aanbod met natuurlijk het springkussen.
Naast onze leden zijn natuurlijk ook vrienden, buren en iedereen, die aan
het werk van de vereniging geïnteresseerd zijn, van harte uitgenodigd.
In de loop van de middag, zijn er voldoende mogelijkheden om zich te laten
informeren over de gang van zaken die plaats vinden op het terrein. Zo
kan eenieder zich een beeld kan vormen over de verder ontwikkeling van
het terrein van het Bijen centrum in de beide afgelopen jaren. Een oude
schuur complementeert de bouwactiviteiten rond het activiteiten plein.
Deze schuur heeft Heinz Pieper samen met zijn broer Heinz uit
Wesepertwist afgebroken en gedoneerd aan IMME.
We verheugen ons op uw bezoek. Voor een koek of gebakt bijdrage zijn
we u zeer dankbaar.
Hiervoor kunt u Hermann Hüsers (+49 151 203 087 20) benaderen.
Nu willen we u er reeds attent op maken dat de openbare ledenvergadering
gepland is op 11 januari 2023 om 19:00 uur in het Dorfgemeinschaftshaus
Wesuwe-Siedlung. Noteert dit alvast in uw agenda. Er is dan belangrijke
informatie van onze vereniging en tevens is er een interessante lezing.
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Aan alle leden en vrienden
van de Fördervereins
Imme Bourtanger Moor e.V.

Haren (Ems), 25.07.2022

Uitnodiging
voor de openbare ledenvergadering van de
Fördervereins „Imme Bourtanger Moor e. V.“
Op zaterdag, 20 augustus 2022 om 14:00 uur
op het buitenterrein van het Duits-Nederlands bijencentrum
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begroeting
Vaststellen van de besluitvaardigheid van de vergadering
Mededelingen van het Bestuur
Verslag van de penningmeester
Verslag van de kascontrole commissie
Stemming om decharge te verlenen aan het bestuur over de jaren 2020 en 2021
Rondvraag en voorstellen aan de vereniging

In aansluiting op de ledenvergadering vieren we het zomerfeest.
De ledenvergadering is, zoals altijd, openbaar en gasten zijn van harte welkom.
Met hartelijke groet en
blijf IMME in een goede stemming

Hermann Hüsers
Voorzitter
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