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Van de voorzitter
Bij het verschijnen van deze Banderol is het jaar 2019 al weer enkele weken oud. We
kijken terug op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.
In mijn Nieuwjaarsspeech heb ik aangekondigd dat dit misschien wel mijn laatste jaar
als voorzitter van de Nieuwe Band is. Er is geen concrete aanleiding om mijn functie
neer te leggen maar na ruim 13 jaar voorzitterschap wordt het tijd om de hamer over te
dragen aan een ander. Vanzelfsprekend zal ik een opvolger goed inwerken.
In 2018 hebben we als bestuur prijsstijgingen en bezuinigingen door moeten voeren. Dit
heeft geholpen om de balans over 2018 minder negatief te laten uitvallen. Maar we zijn
er nog niet. Het bestuur broedt op middelen en maatregelen om dit voor elkaar te
krijgen.
Om de balans over 2019 in orde te krijgen moet er nog meer gebeuren. Meteen dit
nieuwe jaar hebben we een prijsverhoging van de consumptiebonnen door gevoerd.
Ik wens u allen een voorspoedig, gezond en vooral creatief jaar toe.

Vakantie en andere data
Voorjaarsvakantie: 4-3-2019 tot en met 8-3-2019
Meivakantie: 22-4-2019 tot en met 3-5-2019 (hierin vallen 2e Paasdag en Koningsdag)
Hemelvaart 30-5-2019
Zomervakantie: 27-5-2019 tot en met 30-8-2019
De laatste dag van dit seizoen is vrijdag 24-5-2019. In juni mogen groepen nog
doorgaan, dit is afhankelijk van de begeleider van de activiteit.
De open dag is zaterdag 24 augustus.
De vrijwilligersavond is vrijdag 30 augustus.
Start nieuwe seizoen maandag 2 september.

Bereikbaarheid bestuur
Als u zaken hebt die u met het bestuur wilt bespreken,dan kan dat door een afspraak te
maken via de beheerder. Maar de voorzitter van de Nieuwe Band is iedere
dinsdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur aanwezig bij de Nieuwe Band. Dan kunt u
hem ook aanspreken.
Het bestuur vergadert iedere 2e woensdag van de maand. Als u denkt bespreekpunten
voor het bestuur te hebben kunt u dat kenbaar maken via de beheerder.
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Informatiemogelijkheden bij de Nieuwe Band
Bij de Nieuwe Band zijn er verschillende manieren om u te informeren.
Onder andere met de Banderol die af en toe uitgegeven wordt.
Dan is er links boven de balie is een lichtkrant aangebracht die actuele info verschaft
zoals data van bijzondere activiteiten, vakanties, enz. Vergeet niet hierop te kijken
voordat u vragen gaat stellen.
Ook zijn er magneetborden. Een hangt er links van de bar waarop informatie wordt
gegeven over dNB en haar activiteiten, familieberichten enz.
In de hal hangt ook een bord voor aankondigingen van buiten dNB en voor advertenties
van deelnemers. Deze mogen alleen in overleg met de beheerder geplaatst worden. Het
staat het bestuur van dNB vrij om zonder opgaaf van redenen advertenties en berichten
te verwijderen.

Vrijwilligers gezocht
Voor het bijhouden van de website zijn we op zoek naar iemand die daar affiniteit mee
heeft en dat als hobby wil doen. Meld je aan bij de beheerder.
Voor de sportactiviteiten wordt nog steeds een begeleider gezocht. Verder zoeken we
een begeleider machinaal houtbewerken en een bestuurslid computer.
Hebt u zelf interesse om een van deze taken op u te nemen of kent u iemand die
daarvoor geschikt zou zijn neem dan contact op met Theo, de beheerder.
Kent u mensen die graag hun hobby willen delen met anderen en bij dNB een nieuwe
activiteit zouden willen starten, laat het weten aan Theo. Met meer nieuwe activiteiten
komen er ook weer meer deelnemers.

Facebook
Sinds 31 augustus heeft de Nieuwe Band ook een facebookpagina. U vindt ons op
www.facebook.com/stichtingdNB. Neem een kijkje en deel de pagina zodat we een
bredere bekendheid krijgen.

Website
De Nieuwe Band heeft een website www.de-nieuwe-band.nl. Neem hier af en toe eens
een kijkje op.

Lichtkrant
Links van de bar hangt een lichtkrant. Hierop worden belangrijke mededelingen
vermeld. Kijk dus regelmatig of er wat nieuws op staat.
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