Op zaterdag 25 juni 2022
organiseert Tred
een leuk zomerfeest.
In het lokaal ‘Cammeland’- Lijsterbessenbomenlaan 3 – Kraainem.
Samenkomst vanaf 15u00.
Ingrid zal een toespraak houden om 15u30 stipt.

Er komt een verkiezing voor de Tred-leden alleen.
Het bestuur zoekt 3 nieuwe bestuursleden voor afdeling senior 55+.
Rond 18u trakteren wij een receptie.
Vanaf om 18u30 is er koud buffet
DELUXE.

• Scampi’s met garnituur
• Duo van gerookte zalm en gerookte forel
• Gekookte beenham met honing- mosterddressing
• Rosbief met groentekrans
• Huisbereide kip met vers fruit
+ Geraspte wortelen, koolsla, tomaten, groene boontjes,
komkommer, sla, aardappelsalade, pastasalade + Assortiment
sausjes + Assortiment broodjes en boter.

Voor leden €25 – voor niet leden €35
Gelieve tijdig in te schrijven bij: trefpuntdoven@gmail.com
voor aantal personen koud buffet
en op tijd te storten op het rekeningnummer:
Tred: BE98 0011 1528 6293 t.a.v. Wim Van de Perre
ten laatste vóór 19 juni 2022!

Iemand geïnteresseerd of vragen hebben om een kandidaat
in het bestuurslid van Tred te treden.
Gelieve anoniem alleen per mail naar trefpuntdoven@gmail.com
Zie volgend blad: zeer belangrijk mededeling.

Beste Tred-leden 2022,
Zoals om de 2 jaar wil het bestuur TRED een verkiezingen houden
zodat iedereen een kandidaat kan stellen om in het bestuur te intreden.

Wie geïnteresseerd is om een kandidaat in het bestuur van TRED te zitten.
U kan persoonlijk mail sturen naar: trefpuntdoven@gmail.com
Vergeet ook niet welke functie te vermelden als kandidaat bestuur:
- Schatbewaarder voor 4 jaar (tot 2026)
- 1ste commissaris voor 4 jaar (tot 2026)
Huidige bestuur Tred:
- Voorzitster: Ingrid Desmaele tot 2024
- Secretaris: Steven Verbeeck tot 2024
- Schatbewaarder: Wim Van de Perre, uittredende en herkiesbaar tot 2026
- 1ste Commissaris: Conny Gielen, uittredende en herkiesbaar tot 2026
- 2de Commissaris: Marie Gerday tot 2024

Gelieve alle Tred-leden aanwezig zijn voor de verkiezing.

