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Algemene Ledenvergadering 25 april 2009
Zoals mondeling aangekondigd tijdens onze laatste bijeenkomst, zal onze
aanstaande voorjaarsbijeenkomst plaatsvinden op zaterdag 25 april en niet
een week eerder zoals abusievelijk in onze laatste Nieuwsbrief vermeld. Onze
excuses voor deze onduidelijkheid!! Noteert u deze datum alstublieft definitief
in uw agenda.

Omdat op 8 november j.l. om praktische reden besloten is de Algemene
Ledenvergadering (ALV) naar het voorjaar te verplaatsen, zal in het
programma voor 25 april, in aanvulling op het in november besprokene, een
kort gedeelte worden ingeruimd voor de ALV, waarin door het bestuur
jaarverslagen van activiteiten zullen worden gepresenteerd.

De definitieve convocatie, met de agenda en het programma voor 25 april
volgen binnen enkele weken.

Wij hopen u allen talrijk op onze bijeenkomst te mogen begroeten.

De Witte Bison 5
Tijdens onze bijeenkomst zal nummer 5 van ons tijdschrift De Witte Bison
worden uitgedeeld. Dit bevat o.a. de volgende onderwerpen:

Verenigingsnieuws (de notariële vastlegging van onze statuten en de
inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de resultaten van de enquête onder
onze leden enz.),

een portret van een markant lid van onze Vereniging,

artikelen over Karl May en zijn tijd; over uitgever A.G. Schoonderbeek en zijn
Karl May serie; over de Karl May cyclus van de veelzijdige kunstenaar
Armando,

een boekbespreking,

nieuwe vondsten,

onbekende illustraties

een nieuw feuilleton.
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