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Zoete broodjes worden wét gebakken!
ó aprit, is het zéker [ente, een dag om schoon

schip te maken en de kteurrijke toekomst te
ontvouwen.

ó april, worden er zoete broodjes gebakken, zutlen
oortjes op steettjes staan.

ó apri[, is een dag met een bestoten feestje.
6 april, is de dag voor KvD-ers, dat zijn de leden,

de donateurs. de vrijwittigers, de suppoosten.
de medewerkers en het bestuur.

Zondag ó apriI nodigt de Kunstvereniging u uit, om

een jaar officieel aÍ te sluiten en een kaketvers jaar

te verwetkomen. Zoals u mag verwachten, maakt de

vereniging daar een genoegtijke dag van.

U zorgt die dag voor uw ontbijtje, de vereniging

zorgt daarna voor tongstrelende happen.
KofÍie, thee en feestbuÍfet worden u op deze

ledendag aangeboden.

ln verband met organisatie en inkoop is het van

betang dat u zich aanmeld! Wanneer u deze

feestetilke jaarvergadering witt biiwonen. [aat u
dit de vereniging weten door te beIten, te mai[en of

te Íaxen.
De Kunstvereniging verwelkomt u graag op

zondag 6 aprit.

Prog ra m ma

l'1.00 uur
0ntvangst

I1.30 uur
Jaarvergadering

12.30 uur
Zoete-taartenb uffet

'13.1 5 uur
Bekijken van de [ente-tentoonste[[ing van

Tracy Mackenna en Edwin Janssen
14.00 uur

Verleden. heden, toekomst
Beetdend kunstenaar Karin Peulen en het project

CulturaI Boxes
lnformatie over'Proeftuin Twente'

15.00 uur
Hartige-taartenbuff et

15.45 uur
Presentatie van het mysterieuze groene oortjesbtad

1 ó.00 uur
Dankwoord voor komst. aandacht en [uisterend oor.

J . Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat I 7

7478AA Diepenheim

T 0547 352143

F 0547 351451

E info@kunslverenigingdiepenheim.nI

Agenda

1 0pening
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 Notuten algemene [edenvergadering

dd l4 aprit 2002

4 Jaarverslag secretaris
5 Jaarverstag penningmeester
ó Verslag kascommissie 2002

7 Vaststelting contributie
I Begroting 2003

9 Benoeming kascommissie 2003

l0 Beteid 2003 / Werkgroepen, verstag + ptannen

I I Bestuursverklezing
l2 Rondvraag
l3 Stuiting

Toetichting bij agendapunt 11

Votgens rooster zijn aftredend,
Ton Besting, algemeen bestuurstid;
Heleen Buijs, atgemeen bestuurstid;
ltse Uijtenbroek, atgemeen bestuurstid

Atten zijn herkiesbaar. Leden kunnen een eventuele
voordracht voor bestuurskandidaten tot voor de

aanvang van de [edenvergadering indienen bij het

bestuur.

De in de vergadering te behandeten stukken Iiggen

vanaf 2 apriI a.s. ter inzage bij de inÍo-batie in

de Kunstvereniging.

Met vriendelijke groet

Bert Ftoor, secretaris

Diepenheim, maart 2003
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Postbank 5251482

Rabobank 32 21 30 034

KvK 40075008

BTW 802256831 B0l

www.kunstvereni gin gdiepenheim.nt


