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Van de bestuurstafel
Hopelijk heeft iedereen genoten van zijn of haar vakantie.
Voor sommigen zit er nog wat in het vat maar voor de meesten
zit het er weer op. Wat een prachtzomer!
We sluipen langzamerhand richting de herfst, waarbij er een
aantal belangrijke data voor FC Lampegat zich gaan aandienen.
De Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering vindt plaats op maandag 7 oktober a.s.. Locatie, tijdstip en agenda worden nog bekend gemaakt in het volgende Lampegatterke. Inmiddels hebben zich
twee (!) nieuwe bestuursleden gemeld, daar zijn we ontzettend
blij mee. Het zijn Ruud Verbaal en Henny Valks, beiden met
een enorme bestuurlijke ervaring. In de volgende uitgave zullen
zij zich voorstellen.
Zoals het er nu naar uit ziet willen we jullie de volgende verdeling gaan voorstellen op de Algemene Leden Vergadering:
Olaf: voorzitter
Ruud: vicevoorzitter/algemeen lid
Marion: secretaris
Henny: penningmeester
Statutair is het zo dat een voorzitter door de ALV gekozen
wordt en de overige bestuursleden bij goedkeuring door
de leden. Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen zich uiterlijk 2 weken voor de ALV schriftelijk bij de secretaris melden, bij voorkeur per email:
secretarisfclampegat@gmail.com.
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Contributie
Belangrijk is het verlengen van het lidmaatschap van FC Lampegat.
Sommigen hebben reeds overgemaakt, helaas nog velen niet. Zou je willen
checken of je dit hebt gedaan en indien dit niet het geval is, zo spoedig
mogelijk willen overmaken, uiterlijk voor 1 oktober a.s.
Jaarfeest
We gaan namelijk ook ons jaarfeest vieren, dat vindt plaats op zondag 10 november (jaja, 1
dagje ervoor ;-)) en is alleen toegankelijk voor leden die betaald hebben voor het seizoen
2013-2014. Ook voor dit onderdeel geldt dat tijdstip en locatie nog bekend gemaakt zullen
worden. Een ding kunnen we wel alvast verklappen, we bieden onze leden een gratis brunch
aan!
Kapellenfestival
Mochten jullie nog 29 september a.s. in de agenda hebben staan, dat er dan een kapellenfestival gehouden gaat worden met FC Lampegat, helaas gaat dit niet door. Hier liggen
organisatorische en financiële overwegingen aan ten grondslag. Zo dienen wij de kapellen 2
consumpties aan te bieden en helaas hebben we geen sponsor voor een vaatje bier. We zien
dan liever dat het geld ten goede komt aan onze leden, vandaar de brunch! Hopelijk zijn we
volgend jaar weer in staat om een kapellenfestival te organiseren.

Augustus
8 Francien v d Vlugt
15 Steffie Snel
17 Henny Valks
18 Erik Stokmans
24 Wil Verbeek
31 Renz v d Dungen

September
1 Olaf v Koutrik
5 Ruud Verbaal
9 Rudy Reker
20 Gerard Hoeymans

Oktober
10 .. Hendriks
27 Rob Neggers

Wij gaan als FC Lampegat naar de volgende
verenigingen:
27 oktober De Tongelreepers 44 jaar
3 november Effe Anders Joor Haines wisseling
10 november FC Lampegat Jaarfeest brunch en
gezellige middag voor leden
16 november Aagseknuppels Prinswisseling
24 november Deurzetters Receptie
30 november De Leute 11/11 bal

