Ut Lampegatterke
nieuwsbrief uitgebracht door FC Lampegat
J a a r g a n g

Deze keer oa:

1 ,

n u m m e r

5

1 1

n o v e m b e r

2 0 1 2

FC Lampegat bestaat 1 jaar !



FC
Lampegatbestaat 1 jaar!



FCL bij verschillende CV’s

Vrijdag 11 november 2011, was de (historische) dag waarop FC Lampegat
werd opgericht. Na de oprichtingsvergadering, kon aansluitend het
oprichtingsfeest beginnen, waarbij ook de toenmalige Stadsprins Ben d’n
Urste en zijn gevolg aanwezig waren.



Optochtcommissie opzoek naar...

Vandaag precies 1 jaar later bestaat FC Lampegat 1 jaar en dat hebben we
dan ook flink gevierd !



Algemene Ledenvergadering



Agenda FCL
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In deze nieuwsbrief veel foto’s van onze eerste verjaardagsfeest en ook de
agenda, met daarin alle informatie van de bezoeken die we de komende
weken zullen gaan afleggen bij andere CV”s.

Optochtcommissie opzoek naar ...
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de Optochtcommissie officieel aangesteld en
is ook besproken wat de plannen zijn voor de deelname aan de Lampegatseoptocht.
Daarbij hebben een aantal FCL leden aangegeven om mee te willen helpen met het
maken van de aankleding van de wagen.
Afgelopen week heeft het bestuur van FC Lampegat per email een opzegging
ontvangen van Erik Stokmans, die per direct stopt als lid van FC Lampegat en daarmee
ook van de Optochtcommissie. Wij betreuren dit, vooral daar hij had toegezegd om
materialen te sponsoren, maar ons rest nu alleen het respecteren van zijn keuze.
Geen paniek want de Optochtcommissie gaat verder en maar we zijn wel opzoek naar
iemand die deze plek zou willen innemen. Mocht je je geroepen voelen om iets te
betekenen of meer informatie willen over de Optochtcommissie geef dit aan bij een
bestuurslid of stuur een email naar info@fc-lampegat.nl

Lampegats Volleybaltoernooi
We hebben als FC Lampegat een uitnodiging
ontvangen om deel te nemen aan het
jaarlijkse Lampegats Volleybaltoernooi. Die
zal dit jaar plaatsvinden op zondag 9
december
in de vertrouwde
Sporthal
Coevering.
Nu is het de vraag of wij als FC Lampegat ook
een volwaardig volleybalteam op de been
kunnen gaan brengen.
Vind je het leuk om samen met andere sportieve FCL leden een dagje op pad te
gaan ? Natuurlijk is meedoen belangrijker dan winnen !
Stuur dan voor 18 november een email naar info@fc-lampegat.nl, zodat we dan
kunnen invetariseren of we een team bestaande uit minimaal 8 personen op de been
kunnen brengen.
Er zijn geen kosten aanverbonden, die worden gesponsord door Topspotting.nl

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 25 oktober werd de allereerste FCL
Algemene Ledenvergadering gehouden in de theater zaal van
onze residentie ‘t Rozenknopje.
Hierbij werd een samenvatting gegeven door de bestuursleden
van het 1e jaar FC Lampegat en werden de Statuten en
Huishoudelijk reglement van FC Lampegat goedgekeurd. Ook
werden de financiele zaken en de begroting door de penningmeester besproken en
goedgekeurd door de aanwezige leden.
De voorzitter was reglementair aftredend en werd unaniem herkozen, net zoals de 3
leden van de Optocht commissie. De deelname aan de optocht met een wagen werd
uitvoerig besproken en leverde de nodige extra ‘helpers’ op.
Het bestuur heeft er in ieder geval veel zin in om de ingeslagen weg te vervolgen.

Agenda FCL :
17.11.2012 Aagseknuppels Prinswissel
25.11.2012

CV de Mulders 33 jaar

12.01.2013

Porky’s Jubileumbal 44 jaar

26.01.2013

Zotte Zwanen Prinswissel

