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Uithuizen, 02 oktober 2018
Beste leden,
Voor de zomervakantie hebben jullie een brief ontvangen van het hoofdbestuur waarin vier
leden van het bestuur aangaven hun functie neer te leggen. Dit was wel even een flinke
aderlating voor de overige bestuursleden en ook voor de ver eniging. Door inzet van
vrijwilligers kon er gewoon gestart worden met een nieuw voetbalseizoen. Tevens zijn er
nieuwe mensen benaderd om zitting te nemen in een nieuw te formeren bestuur. Deze
mensen zijn:
Andries Broekhuizen en Henk Bos, Duo Voorzitterschap
- Yvonne de Haan, Secretariaat
Wout Kluin, Technische commissie
Siemen Mulder, Technische jeugdcommissie
Henk Tabak, Voorzitter Jeugdcommissie
Corné Tuitman, Communicatie
Normaliter draagt het huidige bestuur de nieuw te instaleren bestuursleden voor, maar door
het vertrek van de vier bestuursleden moet er een andere route gevolgd worden.
De leden moeten mandaat geven aan het nieuwe bestuur met daarin de nieuwe leden. En
daarom nodigen wij u uit voor deze extra algemene ledenvergadering. Tevens willen we deze
vergadering gebruiken om het bestuur mandaat te geven om voortaan zelf nieuwe
bestuursleden te installeren.
We hopen zoveel mogelijk leden te ontmoeten.
Het nieuwe bestuur wil graag voor de vereniging aan de slag. Voor Noordpool -U.F.C. is er een
mooie basis gelegd als het gaat om de inrichting van de vereniging, denk hierbij aan alle
commissies en vrijwilligers. Toch moet deze basis hier en daar wat ge-update worden om van
daaruit de vereniging verder op te bouwen. Ons uitgangspunt is het gezond houden van de
vereniging in alle opzichten, opdat een ieder voetbal op zijn/ haar ma nier kan blijven
beoefenen. Hierbij staat plezier bij ons hoog in het vaandel.
Met vriendelijke groeten,
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