
 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?  
Stuur je bijdrage naar Tanja Baltussen: redactie@aristos-best.nl  

 

Wil je je abonneren op de nieuwsbrief of is je e-mailadres gewijzigd?  
Geef dit dan even door op: nieuwsbrieven@aristos-best.nl. 

 
Meer actueel nieuws, foto’s en achtergrondinformatie op www.aristos-best.nl.  

Agenda 

15 september 
ALV 

Verjaardagen 

27 augustus Ingrid Stobbe 
28 augustus Fred v. Essen 
30 augustus Nathalie Beekmans 
 2 september Alette Moorman 
 4 september Myrthe van Essen 
 6 september Peter Millenaar 
11 september Eline Ambaum 
11 september Merel Peters 
15 september Judith de Kuijper 
17 september Anne Stravers 
19 september Stijn van Loon 
20 september Veerle Stravers 
22 september Berry van Belkom 
22 september Marc Peels 
23 september Bert Dahmen 
24 september Dionne de Goederen 
26 september Pien van den Nieuwenhuisen 
29 september Rick v. Gerwen 
30 september Koen Stobbe 

Verenigingsoutfit 

Bestel ook een polo, trainingspak of sporttas 
met verenigingslogo en je eigen initialen.  
Klik op het logo en kom direct op de Aristos 
verenigingspagina. 

Algemene Ledenvergadering 

15 september aanstaande vindt de jaarlijkse Algemene Ledervergadering 

weer plaats. Deze begint om 20:15 in het Sportcafé bij Robbert. Uiteraard 

zullen de coronaregels hierbij in acht genomen worden. 

 

Wanneer je verhinderd bent, meld je je af bij de secretaris: 

 

secretaris@aristos-best.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 27 augustus 2020 

Nieuwe secretaris gezocht! 

Het dagelijks bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris. De huidige secretaris zal tijdens de ALV op 15-09-20202 aftreden. 

  

De taken bestaan o.a. uit het bijwonen van de vergaderingen, notuleren tijdens de vergaderingen, actiepuntenlijst verzorgen, 

het opstellen van de agenda, het voorbereiden van de ALV,  het verwerken en doorsturen van de mail en het aanvragen van de 

subsidie vanuit de gemeente. Deze taken kosten je gemiddeld 2 tot 2,5 uur per maand. In totaal zijn er rond de 9 vergaderin-

gen, verdeeld over het jaar, waarbij je aanwezig bent. In de vakantieperiodes wordt er niet vergaderd. 

 

Als vrijwilliger ben je actief betrokken bij onze vereniging in een enthousiast team van vrijwilligers. Ben je enthousiast geworden 

na het lezen van dit berichtje en wil je je aanmelden of meer weten over deze functie, stuur dan een email naar secreta-

ris@aristos-best.nl. 

 

Ouders of verzorgers van jeugdleden zijn ook van harte welkom als vrijwilliger van onze vereniging. 

 

Vriendelijke groet, 

Bestuur Aristos 
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