Nieuwsbrief januari 2015.
Nieuws uit het bestuur.
Beste leden,
Na lang wikken en wegen heb ik besloten om
na de algemene ledenvergadering van dit jaar
te stoppen met mijn taak als penningmeester.

Oproep: omdat onze penningmeester ons gaat
verlaten zijn we op zoek naar een nieuw
bestuurslid. Onze voorkeur gaat uit naar
iemand met ruime ervaring in het werken met
cijfers. Kandidaten worden voorgedragen op de
komende Algemene Ledenvergadering in
maart. (Uitnodiging volgt.) Mail voor meer
informatie naar voorzitter@letszwolle.nl.
Nieuws uit de vereniging.
Sinds oktober 2014 heeft LETS Zwolle zijn
eigen promotieteam. We doen ons best om
LETS bekend te maken bij alle bewoners van
de stad. Dit doen we door voorlichting te geven
met een kraam op markten, door workshops te
geven en het verspreiden van flyers.

Tijdens de opstartperiode van de vereniging
vroeg Lotte mij of ik deze taak op me wilde
nemen en dat heb ik met veel plezier gedaan.
Samen hebben we vele leuke en spannende
momenten meegemaakt zoals de kick-off bij
Brasserie Samen, interviews voor de krant,
activiteiten op markten en het kLETS-café.
Op dit moment moet ik helaas keuzes maken.
Naast mijn taken als penningmeester ben ik
betrokken bij project thuisadministratie van
Humanitas. Daarnaast heb ik inmiddels
(gelukkig) weer werk gevonden. Dit in
combinatie met al mijn andere werkzaamheden
en interesses maakt dat ik heb besloten om
afscheid te nemen. Uiteraard blijf ik wel lid en
hoop ik regelmatig betrokken te zijn door
middel van mijn aanwezigheid tijdens het
kLETS-café en mijn assistentie tijdens
promotieactiviteiten of gezellige bijeenkomsten.
Ik wens iedereen het allerbeste, graag tot de
volgende ontmoeting!
Met vriendelijke groet, Ineke Elzes,
Penningmeester LETS Zwolle.

Wij zijn op zoek naar mensen die ons team
willen versterken. Dit kan door meedenken in
een maandelijks overleg of door je op te geven
voor een poule waarbij je incidenteel gevraagd
wordt om te helpen op bijvoorbeeld een markt,
zoals het Midwinterfeest op wijkboerderij de
Klooienberg op zondag 8 februari a.s.
Heb je zin om mee te doen of heb je vragen?
Neem dan contact op met:
Jellie jellie@letszwolle.nl

of

Gerrie secretaris@letszwolle.nl tel: 0644636589.

LETS-play:

KLETS-café.

Op een donkere avond in december
organiseerde Gerrie een Carcassonne avond
bij haar thuis voor zowel familie als LETSleden. Carcassonne is een spel waarbij stadsen landtegels aangelegd worden:

Het eerste KLETS-café van het jaar was erg
gezellig. Er werden veel ideeën uitgewisseld.
Het bestuur verzorgde lekkere hapjes en
natuurlijk bubbels, waarmee getoost werd op
een nieuw LETS-jaar met veel succesvolle
transacties en leuke ontmoetingen.
Het volgende KLETS-café heeft als thema de
KLETS-stoel. We willen mensen letterlijk op de
praatstoel zetten om hun succesverhalen te
vertellen, zodat nieuwe (en bestaande) leden
op nieuwe ideeën komen. Dus heb je een
positieve ervaring? Kom dan op 3 februari naar
de Hete Brij om die met ons te delen.
Interview.

Je kunt het heel fanatiek spelen, maar het is
ook bij uitstek een spel om samen te spelen, te
overleggen en iets moois te bouwen. Dat het
vooral heel gezellig was, is op hieronder te
zien.

Wanja: Mijn favoriete LETSactiviteit is EigenWijzeDans.
Eens dacht ik dat ik met al mijn kwaaltjes nooit
meer zou kunnen dansen, terwijl ik dat nodig
heb om energie te krijgen. Bij EWD worden er
geen eisen gesteld, zodat ik altijd mee kan
doen, op de manier die ik wil en kan.
Met Harry sprak ik over LETS, zijn activiteit en
de ideeën er achter. Het interview kun je
teruglezen op de website.
Agenda februari:

Tip van de maand:
Heb jij een activiteit die in Duiten betaald kan
worden? Dan kun je hem laten vermelden in de
agenda van de nieuwsbrief. We plaatsen je
LETS-naam, datum en tijd, zodat belangstellenden gemakkelijk jouw advertentie
kunnen opzoeken.
Heb je een activiteit gehad? Of heb je er aan
deelgenomen? Stuur ons dan een kort
verslagje bij voorkeur met een (sfeer-)foto.

Datum Tijd
28/1 20.00 u.
03/2 19.30 u.
04/2 20.00 u.
06/2 10.00 u.
08/2` 13.00 u.
11/2
14.00 u.
19/2 20.00 u.
20/2 10.00 u.
25/2 20.00 u.

Activiteit
Advertentie
Wonderdelen
Martijn
KLETS-café
LETS
Wonderdelen
Martijn
EigenWijzeDans
Harry1
Midwinterfeest
LETS
Wonderdelen kids Martijn
DDW
Wanja1
EigenWijzeDans
Harry1
Crea-avond
Wanja1

Meer info over de activiteiten staat op de site of
in de advertenties van de genoemde leden.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan
ingestuurd worden tot 17/2.
Redactieadres: nieuwsbrief@letszwolle.nl.

