
 

 

   

 

 

  

 
L.W.V. DE FRIESCHE LEEUW 

NIEUWSBRIEF 
NR.2 - 2023 

Beste leden, 

In de eerste nieuwsbrief van het jaar 
gaven we aan dat de nieuwsbrief 
maandelijks of per kwartaal zou gaan 
worden verstuurd. Wat blijkt: er valt 
dusdanig veel nieuws te delen dat er ook 
voor februari een bomvolle nieuwsbrief 
is. 

De belangrijkste onderwerpen op een 
rijtje: 

 Aankondiging algemene leden vergadering + opening clubgebouw: 
woensdag 29 maart 2023! 

 Terugkoppeling en vervolg op de ledenbijeenkomst van 8 februari 2023 
 Nieuwe website. 
 Reminder betalen contributie 2022. 
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING   

Hierbij willen we alle leden graag uitnodigen om de algemene leden 
vergadering (ALV) bij te wonen. De ALV wordt gehouden in het clubgebouw op  
woensdag 29 maart 2023! We willen van een nood een deugd maken en de 
ALV combineren met een feestelijke opening van het clubgebouw na de 
renovatie! Dit laatste is wel onder voorwaarde dat het clubgebouw dan zo goed 
als klaar is, maar hier komen we later in een reminder op terug. Zet alvast wel 
de datum van de ALV in jullie agenda’s. 

19:00 – Inloop. 
19:15 – Start ALV. 
20:30 – Borrel. 

Over onder meer de volgende onderwerpen zal worden gestemd: 

 Benoeming nieuwe bestuursleden; 
 Verhogen contributie; 
 Innen contributie 2023 in de maand april; 
 Invoering vrijwilligersuren per 2023; 
 Aparte ledencategorie voor donateurs. 
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TERUGKOPPELING EN VERVOLG OP DE LEDENBIJEENKOMST VAN  
8 FEBRUARI 2023 

Op 8 februari is er een tweede ledenbijeenkomst geweest in het clubgebouw. 
Opnieuw is er gesproken over waar we als club voor staan en waar we naartoe 
willen werken in de toekomst. Het is duidelijk dat we als echte wedstrijdvereniging 
in de basis de volgende faciliteiten willen aanbieden: trainingen voor jeugd en 
volwassen, laagdrempelige competities en een clubhuis als uitvalbasis. Wanneer 
deze basis stevig staat, kan er verder nagedacht worden over nieuwe 
ontwikkelingen. Helaas zijn er nog steeds best veel taken en rollen die nog niet 
opgepakt worden, maar die bijvoorbeeld wel essentieel zijn om een clubgebouw 
open te kunnen houden. Daarom hebben we geprobeerd om middels een 
organogram en een overzicht van taken en rollen, inzichtelijk te maken op welke 
posities nog dringend handjes nodig zijn. Je vindt deze twee documenten als 
bijlagen bij de e-mail waarmee deze nieuwsbrief is verstuurd. Hier alvast een 
greep uit een aantal taken en rollen waar we nog mensen voor zoeken: 

 Eén nieuw bestuurslid: zodat we straks met een vijftal nieuwe bestuursleden 
een bestuur kunnen vormen. 
 Een gebouwbeheerder: Iemand die als aanspreekpunt fungeert voor het 

gebruik van het clubgebouw, maar ook zicht houdt op wanneer welk 
onderhoud gepleegd dient te worden aan het gebouw. 
 Een kas/inkoopcommissie om de voorraden voor het clubgebouw bij te 

houden en een rooster te maken voor vrijwilligers voor ‘bardiensten’. 
 Een activiteitencommissie die leuke activiteiten bedenkt en organiseert. Te 

denken valt aan een pub-quiz in het clubgebouw, gezamenlijk kijken van een 
klassieker, etc. 
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Zoals genoemd vind je het volledige overzicht in de bijlagen. Daarbij hebben we 
ook alvast een kleine omschrijving van de werkzaamheden gegeven en een 
indicatie hoeveel tijd het ongeveer kost (en dat valt vaak enorm mee 😉). Mocht 
je desondanks toch nog vragen hebben over wat een bepaalde taak of rol precies 
inhoudt, wil je je ergens voor aanmelden of andere suggesties? Stuur dan een 
mailtje naar: secretarisdfl@gmail.com. Iemand van het bestuur zal dan contact 
met je opnemen.  
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NIEUWE WEBSITE 

Niet alleen het clubgebouw wordt gerenoveerd, ook de website 
www.friescheleeuw.nl/ krijgt een nieuw design. De bestaande website 
is al weer een aantal jaren oud. Naast het nieuwe design is het ook een 
mooi moment om alle informatie weer te actualiseren. Hieronder alvast 
een “sneak preview” van hoe de nieuwe website er ongeveer uit gaat 
komen te zien. Naar verwachting is de nieuwe website eind februari / 
begin maart in de lucht.  
 



 

 

 

 

REMINDER BETALEN CONTRIBUTIE 2022 

Door omstandigheden is het niet gelukt om eind 2022 de contributie voor 
het jaar 2022 te innen middels een automatische incasso. Daarom is per 
e-mail aan alle leden verzocht om de contributie zelf over te maken. 
Hiervoor zijn verschillende opties gegeven, helaas heeft tot op heden nog 
een aanzienlijk aantal leden niet de contributie betaald. Daarom nogmaals 
de oproep om dit graag zo spoedig mogelijk te doen. Je kunt de contributie 
overmaken ons rekeningnummer: 
 
NL98 RABO 0304 2721 59 
t.n.v. Leeuwarder Wielervereniging De Friesche Leeuw 
De contributie bedraagt € 60,00 
Eventueel kun je ook gebruik maken van QR code hieronder (scannen): 

 

Of je volg onderstaande link naar het betaalverzoek: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=dSDRQ2_VR32rGFBOQ2ZbCw 

We hopen alsnog op jullie medewerking!! 
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