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Zomerfeest OVW8 
Op zaterdag 10 september a.s. houden we ons jaarlijkse zomerfeest! 

Van 13.00 uur tot 17.00 uur ben je met je broertjes en zusjes en je ouders van 

harte welkom in speeltuin Vrouwenhof. 
We gaan weer een middag spelen, klimmen en knutselen, echte fans kunnen 

zich prachtig laten schminken! 

Er staat ranja voor je klaar en je krijgt ook nog een lekker ijsje. 
OVW8 heeft de picknicktafels voor jullie gereserveerd onder de overkapping aan 

de linkerkant naast de ingang. 
Zien we jullie daar? 

Wij hebben er zin in, tot dan! 
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Jaarvergadering OVW8 2022 
 

Wist je, dat de Jaarvergadering openbaar is?  
En dat iedereen, die belangstelling heeft, kan aansluiten?  

Dus mocht je volgend jaar interesse hebben om mee te denken voor het nieuwe 
seizoen; je bent van harte welkom! 

 

Op 14 juni van dit jaar werd de Jaarvergadering gehouden in Buurthuis 
Keijenburg.  

Alle activiteiten van het afgelopen seizoen zijn geëvalueerd; het is fijn, dat alle 
activiteiten, zij het in aangepaste vorm, zijn doorgegaan. 

Helaas is er vanwege een interne miscommunicatie geen activiteit geweest 
rondom Pasen; dit zal in het nieuwe seizoen weer in het programma worden 

opgenomen.  
 

Omdat de verwachting is, dat in het nieuwe seizoen alle activiteiten 
aangeboden kunnen worden, is de contributie voor 2022/2023 weer naar het 

oude bedrag bijgesteld. (€28,00 per gezin met kinderen). 
De vaste activiteiten zullen in het programma blijven bestaan; daarnaast 

worden er nieuwe opties verkend, bijvoorbeeld omdat de activiteit ‘bowling’ in 
de Damstraat is komen te vervallen.  
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Contributie 2022/2023 
 
In het nieuwe seizoen hopen wij alle activiteiten weer als vanouds door te 

kunnen laten gaan, zonder maatregelen en beperkingen. 
Uiteraard is het nog even afwachten, wat het najaar brengt; we gaan er echter 

vanuit, dat we al onze reguliere activiteiten weer aan kunnen bieden. 
Vanuit de jaarvergadering zijn nog een aantal leuke ideeën geopperd, welke we 

nader willen onderzoeken, later meer hierover! 
 

Voor het seizoen 2022/2023 zijn de volgende tarieven vastgesteld: 
Gezin met kinderen :             € 28,00 

Gezin zonder kinderen :             € 12,50 
Donateurs   : min.      €   5,- 

Ondersteuners  : min.      € 50,- (advertentie in de nieuwsbrief) 
 

Wilt u a.u.b. de contributie uiterlijk vrijdag 15 oktober overmaken op 
bankrekening nummer 

NL60 RABO 0187 6906 77  
ten name van ‘O.V.W. 8’ 

Vermeld ook a.u.b. uw adres bij het overmaken per bank! 
 

Let op!! Er wordt GEEN contributie meer opgehaald aan de deur, heel 
graag dus per bank betalen!  

 
Vermeld a.u.b. in de omschrijving de familie naam en adres, zodat we 

weten wie er betaald heeft. 
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