Nieuwsbrief maart 2015.
Nieuws uit het bestuur.
Hallo!
De ALV zit er weer op, we hebben afscheid
genomen van Ineke als penningmeester. Bob
en Aldert zijn officieel toegetreden tot het
bestuur. Hiermee gaan we recht vooruit om van
LETS een nog swingender geheel te maken.
Daar hoort ook het naar buiten toe treden bij.
We zijn op zoek naar initiatieven voor en door
Zwollenaren om ons als LETS te profileren en
samenwerkingsverbanden aan te gaan.
Zo zijn we uitgenodigd door Resto van Harte
om te komen vertellen tijdens een 3-gangen
menu dat geserveerd wordt in De Enk, elke
maandag en donderdag. Ook gaan we
onderzoeken of een vorm van samenwerking
mogelijk is. Meer weten?
http://www.restovanharte.nl/
Heb jij nog tips, suggesties qua initiatieven?
Laat het ons weten. Mail je suggestie maar
graag door naar info@letszwolle.nl!
Verder veel plezier met deze nieuwsbrief en
het bijbehorende interview van Marjon.
Groeten van de voorzitter.

Tip van de maand: vind je de stap over de
drempel van het KLETS-café te hoog? Vind je
het vervelend om 'savonds alleen te fietsen?
Zoek je vervoer? Vraag dan via een advertentie
of je met iemand samen kunt gaan.
Nieuws uit de vereniging.
Nieuwste advertenties.
Op verzoek van de leden heeft Lotte kopieën
gemaakt van de nieuwste advertenties op de
site. Je vindt een link in de mail van Peter.

Internationale Vrouwendag.
Op 8 maart was het Promotieteam van
LETS Zwolle aanwezig op de Internationale
Vrouwendag in de Landstede.

Naast de Pimp- en Herstelworkshop (zie foto)
en de infokraam presenteerden ze het
LETS-invijftienminuten-spel, waardoor
deelneemsters in heel korte tijd een goed
inzicht in de afstemming van vraag en aanbod
kregen.
“Het werkt écht!” zei
een van de
deelneemsters heel
verbaasd.......
Ook werden
windlichtjes versierd,
zoals deze, door Juup
(8 jaar).
Lijkt het je leuk om deel uit te maken van het
Promotieteam? We zijn nog op zoek naar
leden, die mee willen denken over plaatsen
waar we onze activiteiten kunnen laten zien
en/of anderen over LETS willen vertellen. Als
we genoeg mensen hebben, kunnen we nog
véél meer doen. Belangstelling? Neem dan
contact op met jellie@letszwolle.nl

Een geslaagde transactie.

HELP!
LETS Zwolle is op zoek naar vrijwilligers voor
de volgende taken:

Bob had een groooote klus: de renovatie van
de trap in zijn bijna 100-jarige huis.
Onder de bekleding bleken vier kleuren verf te
zitten. Samen acht lagen?
Gelukkig kwam Johan helpen met afbranden
en schuren. Wanja heeft de stootborden
behangen met een (volgens Harry) psychedelisch kleurtje en Gerrie wilde de zijkanten wel
even plakken. Hoekje voor hoekje.....

1.) Fondsenwerving.
Tot nu toe werd de fondsenwerving van de
vereniging gedaan door Jan, maar die is
helaas verhuisd. We roepen leden op om deze
klus van hem over te nemen. Dus: wie heeft er
ideeën en/of ervaring op het gebied van
fondsenwerving en zou deze klus graag op
zich willen nemen?
2.) Kascontrole.
Elk jaar vóór de ALV controleert een uit twee
personen bestaande kascontrolecommissie de
uitgaven en bonnen van de penningmeester.
Voor 2016 zoeken we nog een lid voor deze
commissie. Is dat iets voor jou?
Heb je belangstelling voor een van deze taken
of wil je meer informatie? Neem dan contact op
met Peter via voorzitter@letszwolle.nl.
KLETS-café.

Het was heel veel werk, maar het resultaat
mag gezien worden. Dank je LETS-ers!
Agenda.
Datum Tijd
03/4 10.00 u.
07/4 19.30 u.
19/4 14.00 u.
17/4 10.00 u.
29/4 20.00 u.
02/5 20.00 u.

Activiteit
Advertentie
EigenWijzeDans
Harry1
KLETS-café
LETS
Schildermiddag
Marjon
EigenWijzeDans
Harry1
Crea-avond
Wanja1
EigenWijzeDans
Harry1

Meer info over de activiteiten staat op de site of
in de advertenties van de genoemde leden.
Let op:
In mei is er geen KLETS-café in verband
met Bevrijdingdag.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan
ingestuurd worden tot 24 april.
Redactieadres: nieuwsbrief@letszwolle.nl.

De in het vorige KLETS-café gehouden ALV
was een vruchtbare vergadering in een zeer
positieve sfeer. De aanwezige leden dachten
structureel mee met de professionaliseringsplannen van het bestuur. Er zijn er zijn wensen
en ideeën geopperd om LETS verder te
helpen.
Twee van die wensen hebben betrekking op
het KLETS-café: een gastvrouw/-heer voor de
opvang van nieuwe mensen en workshops
tijdens het KLETS-café.
Die opvang zal worden gedaan door Jellie.
De workshops willen we in de herfst en winter
plannen. Dus: heb je een activiteit die je graag
met je mede-LETS-ers wilt delen? Kun je daar
mensen ongeveer een half uur aan mee laten
doen? Reageer dan op de advertentie van Bob
op de website.
In het volgende KLETS-café spelen we het
Grote Rood-spel. Welke associaties heb jij met
rood? Wat heeft LETS aan rood-staanders? En
is rood-staan eigenlijk wel een goede term?

