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NIEUWSBRIEF 
L.T.C. „Zer Oirts” 

Zandput 7, 
4353 BA Serooskerke 

Oprichtingsdatum: 10 maart 1978. 
Tel. Clubhuis: 0118-592158 

Website: www.zeroirts.nl 
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ADVERTEERDERS 

Aannemersbedrijf Sturm 
Aann.&Schilders Paauwe 
Acc. & Adv. Rijkse 
Administratie Bouterse 
Auto Sturm 
Breedijk Horeca 
B&S Koeltechniek 
Brasserie De Olmen 
Christy’s Huidverzorging 
Clarijs Zeilmakerij 
FysioFitness De Driehoek 
De Mexicaan 
Drukkerij van Keulen 
Gardeniersbedrijf Dattin 
‘t Groenteschuurtje 
Harrie Verkaik BV 
Intersport Erik 
Kaasboerderij Schellach 
Leo de Visser Tuinmach. 
Letternet 
Logus Afbouw 
Meulenberg Diervoeder 
Molen de Jonge Johannes 
Riooltechniek Zeeland 
Rijwielshop de Driehoek 
Schildersbedrijf Kleur 
Sinke Schoenmode 
Van der Eijk Tweewielers 
Vergezogt automatisering 

Redactie:  
Jan Willem Jansen en Aad van 
Cortenberghe, eindredacteur. 
Reacties aan: 
redactie@zeroirts.nl.

De Padweie 25, 4353 RW Serooskerke  | T: 0118 - 59 1866  | E: info@vergezogt.nl 

Herinnering! 

Kom naar de Algemene 
Ledenvergadering  
op woensdag 1 februari 2017, 
aanvang om 20.00 uur,  
in het Clubgebouw. 

Vragen, opmerkingen en 
kritiek zijn welkom. 
Meedenken en -praten over 
beleid en activiteiten in de 
komend jaren. 
Gezellig koffieleuten en 
klessebessen met bekende en 
(nog) onbekende leden van Zer 
Oirts. 

Alle vergaderstukken vind je op onze website 
(hieronder klikken): 
Jaarvergadering 1 februari 2017 

http://www.zeroirts.nl/jaarvergadering-1-februari-2017
mailto:redactie@zeroirts.nl
http://www.aannemersbedrijfsturm.nl/Aannemersbedrijf_Sturm/Home.html
http://www.schildersbedrijfpaauwe.nl
http://www.aar.nl
http://www.bouterse-administratie.nl
http://www.autosturm.nl
http://www.breedijkhoreca.nl
http://www.bs-koeltechniek.nl/
http://www.brasseriedeolmen.nl
http://www.christyshuidverzorging.nl
http://www.campingshopclarijs.nl
http://www.fysiofitnessdedriehoek.nl
http://www.de-mexicaan.nl
http://www.drukkerijvankeulen.nl
http://www.gardeniersbedrijfdattin.nl
http://www.groenteschuurtje.nl
http://www.verkaik.nl
http://www.intersporterik.nl
http://www.schellach.nl
http://www.tuinmachine-service.nl
http://www.letternet.nl
http://www.logus.nl
http://www.meulenberg-diervoeder.nl
http://www.dejongejohannes.nl
http://www.riooltechniekzeeland.nl
http://www.vvvzeeland.nl/nl/vakantie/vervoermiddelenverhuur/23128/rijwielshop-de-driehoek/walcheren/serooskerke
http://www.kleurschilders.nl
http://www.firmasinke.nl/
http://www.tweewielerspecialist.com
http://www.vergezogt.nl
mailto:redactie@zeroirts.nl
http://www.aannemersbedrijfsturm.nl/Aannemersbedrijf_Sturm/Home.html
http://www.schildersbedrijfpaauwe.nl
http://www.aar.nl
http://www.bouterse-administratie.nl
http://www.autosturm.nl
http://www.breedijkhoreca.nl
http://www.bs-koeltechniek.nl/
http://www.brasseriedeolmen.nl
http://www.christyshuidverzorging.nl
http://www.campingshopclarijs.nl
http://www.fysiofitnessdedriehoek.nl
http://www.de-mexicaan.nl
http://www.drukkerijvankeulen.nl
http://www.gardeniersbedrijfdattin.nl
http://www.groenteschuurtje.nl
http://www.verkaik.nl
http://www.intersporterik.nl
http://www.schellach.nl
http://www.tuinmachine-service.nl
http://www.letternet.nl
http://www.logus.nl
http://www.meulenberg-diervoeder.nl
http://www.dejongejohannes.nl
http://www.riooltechniekzeeland.nl
http://www.vvvzeeland.nl/nl/vakantie/vervoermiddelenverhuur/23128/rijwielshop-de-driehoek/walcheren/serooskerke
http://www.kleurschilders.nl
http://www.firmasinke.nl/
http://www.tweewielerspecialist.com
http://www.vergezogt.nl
http://www.zeroirts.nl/jaarvergadering-1-februari-2017
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Algemene Ledenvergadering  

op woensdag 1 februari 2017, aanvang 20.00 uur  

De vergadering is in ons Clubgebouw.  

Een keer per jaar kunnende leden gezamenlijk met het bestuur spreken over wel en wee 
van de vereniging.  

Daarom zijn jullie van harte welkom. 

AGENDA 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststellen van de agenda*) 

3.  Concept–notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 februari 2016  

4. Verantwoording van het beleid van het bestuur in het Algemeen Jaarverslag 2016 

5. Financiële verantwoording 2016 (stukken worden ter vergadering uitgereikt) 

6. Verslag van de kascontrolecommissie (verslag wordt ter vergadering voorgelezen) 

7. Verkiezing bestuur  

  P A U Z E  

      
8. Voornemens bestuur 2017 

9.  Begroting 2017 

10.  Rondvraag  

11.  Sluiting 

_________________________________ 

*) Leden konden voorstellen indienen om te bespreken tijdens de vergadering. Die voorstellen 

moesten door tenminste vijf leden ondertekend zijn en vóór 30 januari zijn ingediend op 

secretaris@zeroirts.nl. Er zijn géén voorstellen ontvangen. 

    

mailto:secretaris@zeroirts.nl
mailto:secretaris@zeroirts.nl
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Uw partner in zakelijke dienstverlening

info@aar.nl www.aar.nl

Goes
T| (0113) 242628

Middelburg
T| (0118) 678900

Serooskerke
T| (0118) 592610

Vlissingen
T| (0118) 419192

Zierikzee
T| (0111) 420344

Terneuzen
T| (0115) 683449

Creatief in advies
Flexibel in dienstverlening

Actief in samenwerking

Brasserie 
de Olmen
  Gapingseweg 5, 4353 JB  SEROOSKERKE
  T  0118-851155
  E  info@brasseriedeolmen.nl
  I  www.brasseriedeolmen.nl

Kom proeven in onze sfeervolle
brasserie met heerlijk zonneterras. 

Bekijk op onze website de menukaart 
met verrassend betaalbare gerechten 

ĞŶ�ĚĞ�ĂĐƚƵĞůĞ�ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ͘

Wij bieden een groot assortiment groen-
ten, fruit en rauwkostsalades op basis van 

magere yoghurt. Ook uw adres voor 
streekproducten, noten, gedroogde zuid-

vruchten en mooie fruitgeschenken. 

Onze aanbiedingen en nieuwtjes volgt u o.a. via: 
x� www.groenteschuurtje.nl 
x� Twitter 
x� Facebook 

U vind ons aan de Oostkapelseweg 87 
(tussen Serooskerke en Oostkapelle) 
tel: 0118591459 email: info@groenteschuurtje.nl 
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Nieuwjaarsreceptie 2017 

Dit jaar geen toss voorafgaand aan de 
nieuwjaarsreceptie, zoals vorig jaar. Maar de 
receptie was er niet minder gezellig om.  

Onder het genot van een hapje en drankje - 
weer prima verzorgd door Corry Meijers en Ad 
Boone - was het een gezellige boel. Zo’n 35 
leden namen de gelegenheid te baat om elkaar 
weer eens te zien, bij te praten en de beste 
voornemens voor het nieuwe tennisseizoen uit 
te spreken.  

Voorzitter Piet Filius sprak enige woorden. Hij 
keek met tevredenheid kort terug op het 
afgelopen seizoen. Het komende jaar wordt 
belangrijk. Het bestuur gaat dan een besluit 
voorbereiden voor vervanging van de banen. 
Piet wees er daarbij onder andere op dat voor 
een positief besluit het bestuurlijk vermogen 
van de vereniging natuurlijk wel op sterkte 
moet blijven.  

In dat verband noemde hij het vertrek - volgend 
jaar - van de secretaris en de eindredacteur van 
de nieuwsbrieven. De bereidheid van de leden 
kennende om zich voor de vereniging in te 
zetten, moet hun vervanging zeker lukken, zo 
sprak hij.  

Toen was het tijd voor een toost op het nieuwe 
jaar.      (P.F.)

ZO WAS HET VORIG JAAR 

Het (toenmalige) bestuur Lisette Wijkhuijs, 
(links, nam afscheid), John Vogel, Ellen van 
Schaik, Piet Filius, Marjan van Stijn en Jan 
Adriaanse. 
Onder: een deel van de aanwezige leden. 

(Foto’s: Avance)
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CLARIJS 
CAMPINGSHOP

SEROOSKERKE

SURPRISE

�
:::�&/$5,-6&29(56�&20�

�

9RRU�RQ]H�ILHWVWDVVHQ�NLMN�RS�

0&B=B&ODULMV&RYHUVB��LQGG���� ����������������

www.minicards.com

CLARIJS CAMPINGSHOP
Wilgenhoekweg 2, 4353 EB, Serooskerke

T. 0118-596464
www.clarijscovers.com

Open: medio maart tot 1 oktober:
ma t/m vr 10:00 – 17:00 / za 10:00-16:00

en 1 oktober tot medio maart:
ma gesloten, di t/m vr 13:00-17:00 /

za 10:00-16:00

TEGEN INLEVERING VAN DEZE MINICARD 
ONTVANGT U EEN SOUVENIER

0&B=B&ODULMV&RYHUVB��LQGG���� ����������������


