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Van het bestuur 

Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAL) 
 

Op dinsdag 20 maart a.s. vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Tijdens deze 

vergadering blikken wij terug op het vorige jaar betreffende activiteiten, ontwikkelingen en 

financiële zaken. Ook worden er zaken doorgenomen die betrekking hebben op het nieuwe 

jaar (2018) zoals contributie, activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. 

De uitnodigingen voor deze vergadering worden per email verzonden. Vanaf eind februari zal 

er tevens meer informatie op onze website staan. Houd www.olvo-wezep.nl dus in de gaten! 

 

Kascontrole 

 

Voor de controle van de financiële administratie worden nog een tweetal oudere leden of 

ouders van leden gezocht. Deze controle is noodzakelijk om te garanderen dat het bestuur 

op een verantwoorde wijze omgaat met de ontvangen contributie en andere middelen. 

Gevraagd wordt enig inzicht in cijfers. Uitvoeren van de controle kost eenmalig ongeveer 

twee uur van uw tijd.  

 

Nieuwe bestuursleden 

 

Tijdens de JAL 2017 hebben twee bestuursleden afscheid genomen van het bestuur en is 

een nieuw bestuurslid benoemd. Inmiddels hebben zich al wel enkele potentiele nieuwe 

bestuursleden gemeld.  

Voor de functie van penningmeester is echter nog geen concrete invulling gevonden. Heeft u 

affiniteit met cijfers en/of weet u iemand die dat heeft en lijkt het u een uitdaging om de 

financiële positie van onze mooie vereniging te waarborgen dan kunt zich melden bij de 

Bernadet Budding, secretaresse van OLVO secretariaat@olvo-wezep.nl  of tel. 038-3374319 

of bij Roelof Wichers, penningmeester van OLVO penningmeester@olvo-wezep.nl (tel. 038-

3765368) 

 

 

Bondscontributie  

 

De bondscontributie is voor 2018 vastgesteld voor leden t/m 15 jaar op € 21,40 en voor 

leden vanaf 16 jaar en ouder op € 26,20 per jaar. 

Per kwartaal worden deze bedragen dus voor leden t/m 15 jaar € 5,35 en voor leden van 16 

jaar en ouder € 6,55.  

http://www.olvo-wezep.nl/
mailto:secretariaat@olvo-wezep.nl
mailto:penningmeester@olvo-wezep.nl
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Deze bondscontributie wordt gelijktijdig met de contributie voor het lidmaatschap van onze 

vereniging geïnd in de maanden maart, juni, september en december. 

 

Rabo Clubkas Campagne 2018 

 

 

Ook in 2018 doet OLVO weer mee aan de Rabo Clubkas Campagne. Leden van de 

Rabobank Noord Veluwe krijgen de mogelijkheid om (door het uitbrengen van hun stemmen) 

onze clubkas te ondersteunen. De ontvangen bijdrage uit de Rabo Clubkas Campagne zal 

gebruikt worden voor de aanschaf van de airtrack. 

 

Lidmaatschap 
 

Iedereen – ongeacht de leeftijd – die een product van de Rabobank Noord Veluwe afneemt 

kan lid worden. Partners/echtgenoten kunnen zich ook allebei aanmelden als lid. Daardoor 

kunnen deze beiden stemmen uitbrengen op onze vereniging. 

Voor minderjarigen geldt, dat een wettelijk vertegenwoordiger (ouder/pleegouder o.i.d.) 

schriftelijk toestemming dient te geven voor het lidmaatschap van de Rabobank. Formulieren 

hiervoor zijn bij de Rabobank verkrijgbaar. 

Klanten van Rabobank Noord Veluwe dienen voor 1 maart 2018 lid te zijn om te mogen 

stemmen voor de Clubkas Campagne 2018. Niet elke klant van Rabobank Noord Veluwe is 

automatisch lid. Het lidmaatschap is kosteloos en zonder verplichtingen. Een 

makkelijke manier voor klanten om te achterhalen of ze al lid zijn, is door te controleren of ze 

het ledenmagazine Dichterbij ontvangen. Dat magazine gaat alleen naar leden. Het 

lidmaatschap is HIER gratis aan te vragen. 

 

 

 

https://communicatieshop.rabobank.nl/public/clickstore.aspx?c=0a159220-3c7c-49a6-a29b-180441f2e4ec&e=a1cc4bb0-f7db-4acf-8596-08fbdbcecfde
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OLVO en Plus Van den Hoven in Wezep zetten bijzonder 1-2-tje op! 

Samen met PLUS Van den Hoven heeft OLVO een unieke spaaractie opgezet. Wat ons 

betreft een heel bijzonder 1-2-tje tussen de club en  PLUS Van den Hoven. 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de kick off van deze ClubFund actie van OLVO en 

PLUS Van den Hoven. Deze kick off vindt plaats op vrijdag 9 februari om 19:30 uur in de 

PLUS-supermarkt aan het Meidoornplein. 

Tijdens deze kick off zal het startsein worden gegeven van de PLUS Van den Hoven 

ClubFund actie.  

Wat gaan we doen bij deze actie: 

 we hebben van ieder lid die dat wilde een unieke foto gemaakt 

 ieder lid van OLVO krijgt een eigen online-fanshop waarin allerlei leuke OLVO-
fanartikelen met de eigen foto verkrijgbaar zijn 

 Een poster, notitieblok, broodtrommel, drinkbeker maar ook badslippers en andere 
originele artikelen 

 bij PLUS Van den Hoven kun je vervolgens sparen voor gratis fanartikelen: bij iedere 
€ 10,- boodschappen krijg je een zegel. Deze zegels kun je vervolgens in je eigen 
fanshop verzilveren en daarmee dus sparen voor je eigen fanartikelen. Natuurlijk 
kunnen anderen ook sparen voor fanartikelen van hun kind, kleinkind of favoriete lid 
van OLVO 

 Naast leuke artikelen met eigen foto zijn er ook artikelen met alleen het OLVO-logo; 
kortom voor ieder wat wils! 

 een heel mooi gedeelte van de bestedingen in de fanshop vloeit direct in de clubkas 
van OLVO! Je spaart dus niet alleen voor jezelf...maar ook voor de club. 

Let wel even op: als een zegel een keer verzilverd is op de eigen online-fanshop, kan deze 

verzilvering niet meer ongedaan gemaakt worden. Wij adviseren dan ook om de verkregen 

zegels pas te gaan verzilveren op het moment dat er voldoende zegels gespaard zijn om het 

gewenste fanartikel aan te kunnen schaffen.   

Ieder lid ontvangt een tasje met hierin alle informatie waarmee men eenvoudig aan de slag 

kan! Wij hopen u vrijdag 9 februari  te mogen verwelkomen! We proberen dan zoveel 

mogelijk tasjes met informatie tijdens de kick-off uit te delen. De overige tasjes worden 

tijdens de lessen in de week van 13 t/m 17 februari uitgedeeld.  
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Agenda / Kalender 

Kijklessen 

Op de volgende datums worden er kijklessen georganiseerd: 
Week 06 (06 t/m 10 februari 2018) 
Week 13 (27 t/m 31 maart 2018) 
Week 20 (15 t/m 19 mei 2018) 

Tijdens de 1-uurslessen kan de gehele les gekeken worden, bij de 1,5 en 2-uurslessen het 
laatste half uur. Kijken kan in de zaal (schoenen uit!) of op de tribune. 

Onderlinge wedstrijden 

Op 23 juni a.s. organiseren we weer onderlinge wedstrijden. Informatie daarover volgt in een 
volgende nieuwsbrief en uiteraard op onze website en op Facebook. Houd deze datum 
alvast vrij. 

 

Schoolvakanties (in de schoolvakanties zijn er geen lessen) 
Zomervakantie:                de maanden juli & augustus 

 

   

 

Sponsoren: 

      

Sponsorkliks 

Wist je dat ook jij onze vereniging kunt sponsoren? 

Door je online aankopen via de link op de website van 

OLVO te laten verlopen, ontvangt OLVO-Wezep een 

kleine vergoeding per aankoop die jou niets extra kost. Met 

deze bijdragen kunnen wij weer iets leuks voor jullie 

organiseren!  

Via deze link: www.olvo-wezep.nl kom je op de site waar 

de button is aan te klikken. 

 

http://www.olvo-wezep.nl/
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