De Zeester organiseert op zaterdag 18 november 2017:
Paella met kip en zeevruchten à volonté +
Verkiezingen + Vorming over FOD
Op zaterdagavond 18 november 2017 gaan we naar onze
ontmoetingszaal De Schelpe om gezellig samen paella te smullen.
Zoals jullie weten zoekt De Zeester versterking voor hun
Bestuur.
Joris Vandevelde
Beatrix Verbiest
Hans Taecke
Ilona Blaakman
Paul Kint
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voorzitter tot eind 2017
secretaresse tot eind 2019
penningmeester tot eind 2017
bestuurslid 1, tot eind 2019
bestuurslid 2, tot eind 2019

Voor onderstaande mandaten zoekt De Zeester
 voorzitter tot 2021
 penningmeester tot 2021
 bestuurslid 3 tot 2021
 bestuurslid 4 tot 2021
Wie zich geroepen voelt om één van de mandaten aan te nemen of
als je meer info wenst, aarzel vooral niet om Joris Vandevelde te
contacten via vandeveldejoris55gmail.com.
Na de verkiezingen is er een voordracht FOD, een Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor een tegemoetkoming voor
personen met een handicap. Die avond zal Bart Verheyden (zelf doof)
meer over hun werking vertellen.
Hier het programma voor zaterdag 18 november 2017 nog eens op een rijtje:







17u00: zaal open De Schelpe, Elisabethlaan 32 - Oostende
18u00: paella a volonté
19u45: verkiezingen
20u00: vorming over FOD
22u00: gezellig napraten

Voor de vorming over FOD en paella à volonté ben je VERPLICHT JE IN TE SCHRIJVEN.
Liefst betalen via overschrijving op het rekeningnummer van DE ZEESTER: BE34 8601 0705 0390,
tegen een laatste woensdagavond 8 november 2017 bij secretaresse
Verbiest Beatrix via e-mail: foto.zeester@gmail.com.
Wie enkel naar de voordracht FOD wil komen, graag ook een seintje naar Beatrix zodat we weten
hoeveel stoelen we moeten klaarzetten.
Prijs: Paella à volonté met kip en zeevruchten:
Volwassen lid:
15 euro
Volwassen niet lid: 20 euro
Wie zich NIET of TE LAAT inschrijft = geen paella, want het is niet mogelijk om voor onvoorziene
personen bij te bestellen!
Hopelijk zien we jullie op 18 november in Oostende? Alvast welkom!
Namens het bestuur De Zeester

