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Nieuwsbrief
Beurs
Den Haag

Algemene Leden Vergadering
De Nederlandse Lapidaristen
Club, wij dus, houdt de Algemene
Leden Vergadering dit jaar in Den
Haag. Net als 3 jaar geleden is de
ALV in de kantine van SC Loosduinse Burgerwacht. Je bent vanaf 19:30 welkom.
Wil je meepraten en meebeslissen (alle leden hebben stemrecht!) over het reilen en zeilen
van de Club, kom dan naar de
ALV.

De Werkgroep Den Haag en de
Beurs Commissie nodigen u
hartelijk uit voor de Haagse
Beurs. De beurs wordt gehouden in het World Forum
(Churchillplein 1 Den Haag) op
zaterdag en zondag van 10 tot
5. Behalve heel veel kijken kun
je er ook dingen kopen die met
je hobby te maken hebben.
Natuurlijk mineralen te kust en
te keur, ruwe of geslepen stenen, gereedschappen, hulpmiddelen en materialen, maar ook
boeken en vitrine materialen.
En natuurlijk heel veel mensen
die soortgelijke belangstelling
hebben!

De agenda voor de vergadering
staat in de Facetten. (Financiële)
Jaarstukken en verslagen kan je
vanaf 17 mei opvragen bij de
penningmeester of de Ledenadministrateur (resp.
joek.veldman@planet.nl of
nlcledenbeheer@gmail.com).
Wil je zelf nog iets ter bespreking
aandragen, stuur dan een mail (of
brief) naar een van de (hoofd)
bestuursleden, zodat dat nog op
de agenda geplaatst kan worden.
Doe dit wel tenminste twee weken
van tevoren, dus vóór Hemelvaart.

Slotavond
Op 16 mei
alweer is de
slotavond van
dit cursus
seizoen. Net
als voorgaande jaren kan je laten zien wat je
het afgelopen jaar hebt gecreëerd. En, net zo belangrijk, je
kan zien wat anderen hebben
gedaan. Het is altijd weer fascinerend om te ervaren hoeveel
creativiteit en vakman(vrouw?)
schap er in de werkgroep Haarlem aanwezig is.
Onder het genot van hapjes en
drankjes kan je dan natuurlijk
ook nog bijpraten, uitwisselen
en / of plannenmaken. Gezellig!

Maandag
-ochtend
-avond
-avond
Dinsdag
-middag
-middag
-avond
-avond
Woensdag
-avond
-avond
Donderdag
-ochtend
-avond
Vrijdag
-avond
Zaterdag
-ochtend

Smeden
Smeden
Cabouchon slijpen
Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Facetteren
Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Smeden
Smeden
Smeden

Beurs Den Haag
Vanaf 10 tot 17 uur
In het World Forum,
Churchillplein, Den Haag
16 mei 2018
Slotavond,
Vanaf 19:30 in de Zilversteen.
24 mei 2018
ALV
om 20:00 in de kantine van SC
Loosduinse burgerwacht, De
Werf 60, 2544 EK Den Haag.
Zaal open vanaf 19:30.
1 juni 2018
Begin van de zomervakantie voor
slijpers en smeden.

Vacatures
Hoofdbestuur

Weekprogramma

14-15 april 2018

Het Landelijk bestuur van
de NLC, met vertegenwoordigers uit alle werkgroepen en commissies,
zoekt versterking.

mijn, een penningmeester en
een secretaris, maar ook de
voorzitter treed af. Met andere
woorden: er moet iets gebeuren!

Door allerlei omstandigheden (waar onder gezondheid) zijn er lege plekken op
belangrijke posities gevallen. Wettelijk verplicht voor
een vereniging zijn een
voorzitter, een secretaris en
een penningmeester. Zonder deze functies is er geen
club. Gelukkig hoeven deze
drie personen niet alleen
alles te regelen; er zijn bij
het NLC meerdere bestuursleden actief.

De hoeveelheid werk voor een
landelijk bestuurder van de NLC
is te overzien. Er zijn tenminste
4 vergaderingen per jaar, en
een paar activiteiten die aandacht verdienen (nieuwjaars
receptie, beurzen, en dergelijke).

We zoeken, op korte ter-

Ook zoeken we een webmaster, voor onderhoud aan onze
website (Wordpress).
Lijkt het iets voor jou, informeer
dan naar de mogelijkheden bij
een bestuurslid.

Werkgroep Haarlem
De tijd knaagt aan het bestuur van de NLC Werkgroep
Haarlem!
Daarom willen we graag wat
‘jong bloed’ als versterking
van de werkgroep.
Denk je
dat je wat
kan betekenen voor
de werkgroep, in
wat voor
rol of capaciteit dan
ook, laat het even weten aan
een van de bestuursleden
(Henk, Anneke, Koos, Dick of
Joek).

