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Bestuurssamenstelling: Naast bovengenoemde bestuursleden hebben we drie jonge leden bereid
gevonden mee te denken, n.l.: Elise, Susanne en Evelien. We zijn erg blij met deze
vertegenwoordiging van jeugd en jongeren.
Poieszactie en actie Rabobank Clubkas: De opbrengst was maar ietsje minder dan het vorige jaar:
965 euro! Daphne, Susanne, Sven, Lasse, Antoine en Brent hebben de cheque opgehaald. Nanny en
Sven hebben de opbrengst van de RABO geïncasseerd: 162,60 euro!
Lotenverkoop:
Komende week krijgen alle leden weer de loten uitgereikt. We gaan er met zijn allen voor en proberen
alle loten kwijt te raken. De hoofdprijs is belangeloos beschikbaar gesteld door Friesland Campers,
een prachtig gebaar en een prachtige prijs!
Jeugdconcours: Op het Federatiefestival van Menameradiel hebben ook TYR van zich laten horen.
Stef won met zijn “Improvisatie” een eerste prijs! Alle leerlingen hebben enorm hun best gedaan en
alleen daarom was het al een zeer geslaagde dag. Foto’s van deze dag zijn te bekijken op:
http://www.korpsen-menameradiel.nl onder het kopje Fotomap
Vergadering korpsen nieuwe gemeente De Waadhoeke
Anna Marie en Andrea bezochten de vergadering, waarbij bijna alle korpsen vertegenwoordigd waren.
Er werd voorgesteld om een vereniging op te richten waarin alle korpsen van de gemeente (nog altijd
22 stuks!) vertegenwoordigd zullen zijn. Hiermee kunnen we ons als één stem laten horen naar
externe partijen, met name de gemeente, of onderling meer samenwerking zoeken bij het organiseren
van grotere activiteiten, zoals jeugdconcoursen.
Agenda tot de zomer
* mei
* 19+22 mei
* 26 mei
* 3 juni
* 9 juli
* 16 juli

Lotenverkoop
KenG optocht dorpsfeest
KenG Gouden Spiker festival, Ureterp
KenG Herenkaatsen
KenG concert Drenningahof mmv TYR
Slotavond

Raadpleeg voor de bijzonderheden omtrent de activiteitenkalender vooral de mail van Anna Marie!

