Nieuwsbrief 27

lente/ zomer 2018

Van de voorzitter
Helaas hebben we geen voorzitter meer en dus ook geen inleidend stukje. Meld u aan, we kunnen
alle hulp gebruiken.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018
http://www.vvvolmenes.nl/wp-content/uploads/2013/05/2018-VVV-OE-ALV.pdf

Bestuursverandering VVV: wie vormen nu het bestuur?
VVV-afscheid-en-welkom-.pdf

Uitnodiging 15 juni 2018:
Open Middag van 15.00 tot 19.00 uur

De open middag is een gelegenheid om
naast vrienden en familie ook mensen uit te
nodigen die nog niet zo bekend zijn met deze
prachtige woon- en werkgemeenschap, mensen
die hier willen komen wonen, of die hier willen
komen werken.
Er is een mooi programma met demonstraties in
de werkplaatsen, vrolijke muziek,
productverkoop, open woonhuis, spelletjes,
wandelroute, en zo voort. En natuurlijk zal er
allerhande lekkers te koop zijn.

Belastingperikelen, hoe een ouder 2400 euro aan naheffingen ongedaan
weet te maken! Eerst info, daarna het verhaal.
Belastingperikelen.pdf

Fusie
Het Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds
zijn gefuseerd tot Handicap.nl.

+
is geworden

Vakantie bewoners OlmenEs in de krant
https://www.nieuweooststellingwerver.nl/nieuws/dorpen/538645/passende-vakantie-voor-120olmenes-bewoners.html

Meer te weten komen over antroposofie?
Er komt een tweedaagse cursus antroposofie op OlmenEs in
september 2018. Meer informatie en aanmelden: zie hieronder.
cursus-antroposofie-september-2018.pdf

Cursusaanbod antroposofie door Novalis
Informatie over andere cursussen over antroposofie:
zie de website van het Novalis atelier: www.novalisatelier.nl van Ivar Römer 06-53340235

De nieuwe boer van OlmenEs

Michelle Besseling de boerin van OlmenEs.

Het Paasvuur en de bewonderaars , foto’s gemaakt door Eelco Galama

paasvuur-fotos-van-Eelco-Galema.pdf

Contributie
Beste verwanten van bewoners van OlmenEs,
Als bestuur is het voor ons altijd een klus om de contributie ad € 10 per jaar te innen van de 130
bewoners. Daarom het verzoek aan een ieder die de contributie voor 2018 nog niet heeft betaald, dit
binnenkort alsnog te doen, door € 10 over te maken op bankrekening NL94 INGB 0007 5315 42 t.n.v.
Verwanten &Vertegenwoordigers Vereniging OlmenEs. Wellicht is het een idee om deze betaling
jaarlijks te agenderen in uw telebankieren indien u daar de mogelijkheid toe hebt. Anders gewoon
aan het begin van het jaar overmaken.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
Dora Wijnja, penningmeester Vertegenwoordigers en Verwantenvereniging (VVV) OlmenEs
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