Beste vrienden van de Kampeervereniging
ereniging Rotterdam Aan Zee.
Zee
Bij deze nodigen wijij jullie uit voor onze jaarvergadering
vergadering die wij houden op:

zaterdag 4 mei a.s. om 11.00
.00 uur in het Recreatiegebouw

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag vorige vergadering
5. Verslag jaarrekening
aarrekening 2016 en 2017op
7op basis van de controle door de kascommissie
6. Jaarrekening 2018
8 .Loskoppelen
Loskoppelen van de verzekering en ledenlijst
9. Vrijwilligers
10. Activiteiten//Kinderactiviteiten
11.
1. Aftreden Ruud Schurmann
Schu
als secretaris
12. Verkiezing nieuwe voorzitter en ad interim secretaris op basis van de ingekomen stukken
13.Aftreden Reyer van Drie als voorzitter
14. Rondvraag.

Voorzitter: Reyer van Drie Secretaris: Ruud Schürmann Penningmeerster: Rien Franse
E- mail: secretariaat.raz@gmail.com. Website: verenigingraz.nl Opgericht: 1-10-1926K.v.K
K.v.K Rotterdam: 40341096
Banknr.: NL17INGB0000090991

Beste Vrienden van de Kampeervereniging Rotterdam aan Zee.

Eén maart tweeduizendnegentien. De Houten Kampeerstad is weer open!
En ook nu weer hopen we op een warm en zonnig seizoen.
Aangenaam en warm in het weer, maar ook warm en aangenaam onder elkaar als
recreanten van dit mooie terrein.
Het afgelopen jaar leek de R.A.Z. bijna door golven verzwolgen.Maar het heeft gelukkig
de stormen doorstaan. De in 1926opgerichte R.A.Z. heeft als doel het voor de recreanten
zo aangenaam mogelijk te maken en zo nodig de belangen behartigen. Dat wil de R.A.Z
de komende jaren opnieuw gaan vormgeven. Samen met een nieuw bestuur, maar vooral
ook samen met de leden.
De laatste maanden heeft de R.A.Z. helaas weinig ideeën kunnen ontwikkelen voor het
komende seizoen. Wel spelen er gedachten van enkele leden om zich te gaan inzetten
voorgezamenlijke zonne-energie en/ofverbetering van de waterhuishouding.Ook de
natuur en groenliefhebbers zouden meer aan bod willen komen. Er is een groep leden
bezig om de bijzonderheid van de Houten Kampeerstad in beeld te brengen.Regelmatig
horen we ook het geluid dat de diverse verenigingen op dit vitale terrein eigenlijk zouden
moeten samengaan in één nieuwe krachtige groep;een groep ook die stem heeft in
toekomstige ontwikkelingen.Want er is heel wat gaande rondom in Den Hoek.
En zo heeft het huidige bestuur van alles en nog wat aan mooie ideeën langs zien komen,
die misschien straks, in de rust van de komende zomer verder kunnen worden uitgewerkt
samen met de leden en anderen.
Dat is wat wij nu van hartehopen. Een nieuwe start van deze vereniging aan zee,die haar
sporen heeft verdiend en zeker niet mag verdwijnen in de golven.
Een mooi en ontspannen seizoen gewenst.
Reyer, Rien, Ruud, R.A.Z.
1 april 2019
P.S. zaterdagochtend 4 mei bleek een van de weinige nog beschikbare data van het clubgebouw. Complimenten
voor de Poort van Europa die daar zoveel activiteiten organiseert. Samen met de Poort gaat de R.A.Z in de zomer
een grote feestavond organiseren. Zie ook ommezijde voor agenda.
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