Uitnodiging

1e bijeenkomst klankbordgroep 100 jarig Jubileum
JVC
Maandag 7 maart 2016 / 19.30 uur kantine JVC

Op 19 juni 1921 is onze voetbalvereniging opgericht. Over enkele jaren, op 19 juni 2021, bestaat
zij 100 jaar en willen we dit 100 jarig bestaan op grootse wijze gaan vieren.
Vanuit het bestuur is er een Projectgroep ingesteld die eind 2015 met de voorbereidingen is
begonnen. Nadere informatie kunt u lezen op de website van JVC (100 jaar Jubileum).

Het 100 jarig Jubileum moet een feest worden van alle (oud) leden en vrijwilligers van JVC.
Omdat er heel veel mogelijkheden zijn om een feest te organiseren willen we met een
betrokken deel van de leden /ouders jeugdleden / vrijwilligers in een aantal bijeenkomsten
nagaan wat de mogelijkheden zijn en welke ideeën / wensen er leven om dit Jubileum te kunnen
gaan organiseren.
Hiervoor willen we een zogenaamde “Klankbordgroep” uitnodigen om in een interactieve
bijeenkomst de ideeën te bespreken. We hopen op een grote opkomst, dit is de kans om uw
ideeën / wensen kenbaar te maken!!!

De 1e bijeenkomst van de klankbordgroep wordt gehouden op maandag 7 maart 2016 bij JVC.
Het programma van deze avond is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening & mededelingen;
Presentatie Plan van Aanpak;
Opzet workshop;
Aanvang 1e ronde workshop;
Pauze (uitloop);
Aanvang 2e ronde workshop;
Pauze (uitloop);
Samenvatting resultaten workshop;
Hoe nu verder?
Einde.

19.30 uur
19.40 uur
19.50 uur
20.00 uur
20.30 uur
20.45 uur
21.15 uur
21.30 uur
21.50 uur
22.00 uur

Heeft u belangstelling om (vrijblijvend) aan deze bijeenkomst te willen deelnemen dan horen we
dit graag. U kunt zich opgeven bij John van den Nieuwenhuijzen (algemenezaken.jvc@ziggo.nl).
Bij voorkeur uw opgave per e-mail want we willen dit adres gebruiken om een terugkoppeling te
kunnen geven.

Tijdens deze avond zorgt JVC voor een hapje en een drankje.
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