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Van de voorzitter.
Nog bijna 2 maanden en het seizoen 2020 gaat op de
Roggeberg weer beginnen.
Nu de dagen weer lengen beginnen we er weer zin in
te krijgen. Echter er bestaat nog zeker een kans op
een winterse periode.
Eerst wordt er nog storm verwacht.
Als bestuur zijn we ons alweer aan het voorbereiden.
Eind februari hebben we alweer onze eerste
bestuursvergadering. Dat doen we meestal op een
zaterdagochtend in het personeelsverblijf van de
Roggeberg.
We gaan dan de activiteiten weer voorbereiden.
Het is voor het bestuur beslist geen rustige
winterpauze geweest.
Tot onze teleurstelling moet ik u melden dat Taeke
Oostra eind februari stopt als bestuurslid
( penningmeester ). De reden hiervoor is dat zijn
bestuursfunctie niet verenigbaar is met zijn
dienstverband met RCN. Dat betreuren wij heel erg,
maar hebben er alle begrip voor dat hij deze keuze
heeft moeten maken.
Jammer, we hadden net alle financiële zaken weer
goed geregeld. Gelukkig hebben we Elly Douwes
bereid gevonden om de taken van Taeke over te
nemen. Zij zal samen met haar man Leo zorg gaan
dragen voor de financiën van de vereniging. Mooi dat
we nu aangesloten zijn bij de Kamer van Koophandel
waardoor we hopen dat de formele overdracht van de
bankzaken nu zonder problemen zal verlopen.
Tijdens de bomenkap op de Roggeberg is helaas een
deel van het jeu de boules onderkomen gesneuveld.
Door een vallende boom is het dak helaas vernield.
We hopen dat een en ander voor de start van het
nieuwe seizoen gerepareerd is. Zo het nu lijkt gaan we
begin mei weer van start. Iedere maandagochtend
om half tien verwachten wij weer een aantal gasten
om een balletje te gooien.

Ledenwerving:
Zoals ik in de nieuwsbrief van december 2019 al heb
gemeld, is het aantal gasten dat lid is van de
Vriendenkring onvoldoende. In 2019 hadden we
slecht 139 betalende leden en donateurs.
Dat zouden er veel meer moeten zijn. In de komende
vergadering zullen we bespreken welke acties we
zullen ondernemen om meer leden te krijgen.
Wij houden ons niet alleen bezig met het organiseren
van activiteiten ook het behartigen van de belangen
van de leden vinden wij belangrijk.
Daarom hierbij alvast een oproep aan nieuwe gasten
en gasten die al langere tijd op de Roggeberg staan,
word lid. Voor € 10.00 per jaar bent u al lid.
We hopen u in groten getale te mogen ontmoeten bij
onze activiteiten, waar iedereen van harte welkom is.
Alvast even noteren!!
Op 16 mei as. Hebben we vanaf 10.00 uur onze eerste
officiële ledenvergadering na de
oprichtingsvergadering. Inhoudelijk heeft deze
vergadering geen verschil met voorgaande
vergaderingen echter voelt het wel wat anders.
Ruim voor de vergadering ontvangt u weer een
uitnodiging per mail of post. Voorafgaand starten we
weer met een gezamenlijk ontbijt. Altijd gezellig en
een goede start van de dag.
Vooraf wel even opgeven bij de receptie.
Mocht u inmiddels een e-mailadres hebben, zou u die
wel even door willen geven aan onze secretaris?
Scheelt ons weer een aardig bedrag aan portokosten.
Foppe van der Molen
Voorzitter vereniging Vriendenkring Roggeberg

Van de Penningmeester
Nu het nieuwe seizoen aanstaande is even een
berichtje van de penningmeester.
Doordat ik in dienst ben gekomen van de RCN kan ik
geen penningmeester meer zijn van de Vriendenkring.
Ik draag de boekhouding met alle vertrouwen over
aan mijn opvolgster Mevr. Elly Douwes. Zij hebben
hun chalet op nr 703 aan de overkant van de receptie.
Zij zal in een volgende nieuwsbrief vertellen hoe de
financiën er voorstaan.
Ik zal zelf deze zomer geregeld op het park bezig zijn.
Hartelijke groet Taeke Oostra

Programma Vriendenkring.
11 april: Toneelstuk “ DNA onbekend “ opgevoerd
door de toneelvereniging “ Het ontluikende Bloempje
“uit Makkinga.
16 mei : ontbijt buffet
10.00 ledenvergadering.
13.30 fietstocht met onderweg thee en koffie
25 juli: 10.30 fietstocht met onderweg een broodje en
een slaatje.
26 september: Sluitingsdag.
Nog niet bekend wat er deze definitief wordt
georganiseerd op deze dag.
Namens het bestuur:
Foppe v/d Molen ( 994) Durk Walsma ( 409 )
Hylke Hoeksma ( 702 ) Houkje Kuipers ( 966 )
Elly Douwes 9 ( 703 ) Hennie Bosscha ( 935 )

