Update n.a.v. bestuursvergadering op 6 september 2018
Graag brengen wij u middels deze mailing op de hoogte van de activiteiten van het bestuur en
belangrijkste onderwerpen, die zijn besproken tijdens de bestuursvergadering van
donderdag 6 september 2018 jl.
De contouren van een nieuwe vereniging
Tijdens de zomermaanden is door een aantal leden
en adviseurs van het bestuur hard gewerkt aan de
vertaling van de uitkomsten van de enquête - die in
het voorjaar is gehouden onder alle ondernemers in
Teylingen - in een uitgewerkte opzet voor een geheel
nieuwe organisatie met een eigentijdse en
herkenbare identiteit.
In de komende weken zullen wij de contouren van deze nieuwe
vereniging bespreken met meerdere belangrijke stakeholders zoals de
drie kernen en een aantal bedrijven uit de categorie Handel, Industrie
en Dienstverlening. De uitkomsten uit deze ‘tocht langs de velden’ en
het voorstel van het interim-bestuur voor de opzet van een nieuwe
vereniging zal aan u (de leden) worden voorgelegd, met een duidelijke
vraag: Zijn wij op de goede weg en kunnen wij verder…?

Een algemene ledenvergadering wordt gehouden op
maandagavond 29 oktober 2018. De uitnodiging volgt.
Deze vergadering zal volledig in het teken staan van de
opzet voor een nieuwe vereniging. Een belangrijk
moment waar u als lid wordt gevraagd of de opzet
van de nieuwe vereniging ook verder kan worden
uitgewerkt of moet worden aangepast. Uw
aanwezigheid en mening is van grote waarde op de
toekomst van onze vereniging. U bent hiervoor van
harte uitgenodigd
Activiteiten
Na een goed bezochte zomerborrel in juli en augustus een geslaagd alternatief programma voor de
sloepentocht waarbij het varen door de weersomstandigheden helaas moest worden afgezegd, is de
activiteitencommissie volop aan de slag voor de volgende bijeenkomst. Op maandag 24 september
organiseren we een interessant gecombineerd bedrijfsbezoek in Voorhout. De uitnodiging met de
details heeft u separaat ontvangen. Noteer de datum en meld u aan.

