NIEUWSFLITS, nummer 44,

07 maart 2020

Beste Met Verve clubleden en ouders/verzorgers van jeugdleden,
De verhuizing ligt al weer enkele weken achter ons en we zijn nu “thuis” in het gebouw van
Art4U.
We hebben een prachtig lokaal, een mooie bergruimte en ons eigen koffie apparaat!
Het zal even wennen zijn na zoveel jaren D’n Uitwijk, maar wij hebben er alle vertrouwen in
dat dat goed komt (of al gekomen is?).
We hebben inmiddels ook de Carnaval vakantie achter de rug.
Reden om ons weer te focussen op onze jaarlijkse ledenvergadering.
Dit jaar te houden op 01 april 2020 in ons eigen schilder lokaal.
Wij nodigen jullie daarvoor van harte uit en hopen op een grote opkomst.
We nemen afscheid van Geo Stolk, die sinds maart 2008 tot heden onze voorzitter was/is.
En we verwelkomen onze nieuwe voorzitter, Hans Frishert.

De informatie omtrent vakanties 2020 hangt al op het publicatiebord.
Voor degenen die het niet gezien hebben onderstaand een overzicht:
2e Paasdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

: 13 april
: 19 april t/m 03 mei
: 05 mei (dinsdag)
: 21 t/m 24 mei
: 01 juni
: 12 juni t/m 23 augustus
: 18 t/m 25 oktober
: 20 december t/m 03 januari 2021

Tijdens bovenstaande feestdagen en vakanties is het gebouw van Art4U GESLOTEN en zijn
er ook geen schilder activiteiten. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt met Art4U.
Vervalt het schilderen voor jou i.v.m. een feestdag? Dan kun je natuurlijk altijd je les tijdens
een van de andere dagdelen inhalen.
Graag wijzen wij jullie ook nog op onze boeken verkoop op zaterdag 21 maart 2020 van 13.00 –
15.00 uur, in de foyer van Art4U Educatiecentrum. Voor uitgebreidere informatie
zie de kennisgeving op het publicatiebord.
Met vriendelijke groet,
V.T.S.C. Met Verve
namens het bestuur,
Corrie van der Voet, secr.
Bijlagen: Uitnodiging/agenda jaarvergadering 2020 met Jaarverslag 2019

Voor diegenen die de contributie voor 2020 nog niet hebben voldaan; vriendelijk doch dringend
verzoek dit alsnog te doen.
Rekeninggegevens: V.T.S.C. Met Verve, Naaldenmaker 18,5506 CD Veldhoven.
(IBAN) rekeningnummer: NL 56 INGB 0007292927 onder vermelding van je naam,
je cursusdag en voor welke periode je betaalt.
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