
Donderdag 27 maart 2008 om 20.00 uur  In Boerderij Bosch. 

 

Voorstellen ter toevoeging aan de agenda dienen uiterlijk 48 uur vóór de aanvang van de 
vergadering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. Het voorstel moet voorzien zijn 

van een toelichting.  

 
1. Opening 
 
2. Notulen ALV 2006 

   Exemplaren van dit verslag zijn verkrijgbaar tijdens de openingsuren in Boerderij Bosch.  
 

3. Mededelingen 
  a) Jaarverslag  
  b) Financieel jaarverslag 2006/2007 
  c) Verslag kascommissie bestaande uit Eddy van Steijn en P. IJgosse 
 Benoeming nieuw lid kascommissie en aanwijzing plv. lid 

 
4. Bestuursverkiezing 
 Bestuurssamenstelling 2006/2007:  

Johan Simonetti, voorzitter; Anneke Aarten, secretaris; Taede-Jan Boringa, penningmees-
ter; Thérèse ter Heide, commissaris sport;  Josee Wesseler, commissaris publiciteit,    
Hanke van der Veer, commissaris algemeen. 

 Het commissariaat kortingen is ondergebracht bij Trudie Hondelink in Boerderij Bosch. 
 

  Aftredend en op eigen verzoek niet herkiesbaar volgens rooster is Anneke Aarten.                   
Aftredend op eigen verzoek is Thérèse ter Heide. Kandidaten en tegenkandidaten kunnen 
zich ten minste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris 
aanmelden. Postadres Boerderij Bosch, e-mail: utkring@utwente.nl. 

 
 5. Voorstel contributie verhoging per 1 januari 2008 

 6. Begroting 2007/2008 

 7.  W.v.t.t.k. 
 
 8. Rondvraag en sluiting 
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Bij de tennisvereniging van de UT Kring is 
nog volop ruimte voor nieuwe leden.   
Vorige week is de nieuwe lesperiode weer 
van start gegaan. Op de donderdagavond 
van 19.00-20.00 uur zijn er nog twee plaat-
sen vrij. Het niveau van deze groep is de 
reeds gevorderde tennisser. Lijkt het je leuk 
om les te nemen meld je dan aan bij de ten-
nisvereniging. De lesperiode loopt door tot 
en met 12 juni 2008. Kom tennissen of ten-
nislessen te nemen en ook af en toe deel te 
nemen aan een toernooi.  
Word lid van de tennisvereniging van de UT 
Kring. Meer informatie over de vereniging, 
lidmaatschap en/of lessen is te krijgen 
bij Eddy ter Heijne, 
e.b.terheijne@utwente.nl  (voorzitter), tel: 
4894263 of Jeanet Luijerink, 
j.w.m.luijerink@utwente.nl, tel 4892091. 
 

Tennis op de UT 

Bioscoopkaarten 
duurder 

De bioscoopkaarten die voor 
UT-Kringleden te koop zijn, 
zijn met ingang van maan-
dag 25 februari duurder ge-

worden. Ze kosten nu € 6,- per stuk. 
 

Mogelijk wordt uw aanstelling bij de UT binnen 
afzienbare tijd beëindigd of is dat reeds kortge-
leden gebeurd. In dat geval zal uw omgeving 
sterk veranderen en in het bijzonder zult u uw 
collega’s missen of althans minder vaak zien. 
De personeelsvereniging “de UT-Kring” heeft 
een aantal subverenigingen, waaronder GE-
WIS, de “seniorenvereniging”. Binnen GEWIS 
kunt u uw oud-collega’s ontmoeten en deelne-
men aan allerlei activiteiten. GEWIS organi-
seert lezingen over diverse onderwerpen, ex-
cursies, wandelingen, gezellige bijeenkomsten, 
het jaarlijkse Kerstdiner en de jaarlijkse dag-
tocht. Rangen en titels spelen geen rol in de 
onderlinge verhoudingen, de persoonlijke inzet 
is het enige wat telt. In moeilijke tijden zijn er 
mede-GEWISsers die op bezoek komen of u 
anderszins bijstaan. In vrolijke tijden zijn er die-
zelfde mede-GEWISsers die uw blijdschap de-
len. Als ú dat wilt is GEWIS een vriendenclub. 
Kortom: weest alert op uw zaak en wordt dus 
lid van GEWIS, als uw aanstelling aan de UT 
door pensionering of vervroegde uittreding ten 
einde loopt! Zodra personeelszaken de beëin-
diging van uw aanstelling doorgeeft zal het be-
stuur van GEWIS contact met u opnemen en u 

uitnodigen om lid te worden. 
Als u geïnteresseerd bent in de activiteiten van 
GEWIS, kunt u alvast eens een kijkje nemen 
op onze website: http://www.gewis.utwente.nl 
Daar kunt u ook met een klik op 
"Evenementen" (in de menubalk links) en 
daarna op "Evenementen Kalender" (midden 
boven) de omschrijving van de activiteiten naar 
voren halen. Hier kunt u zien dat de activiteiten 
van GEWIS plaatsvinden op de eerste en der-
de dinsdagmiddag van de maand. Gaat u bin-
nenkort de “actieve dienst” verlaten en heeft u 
zo’n middag vrij, kom dan gerust eens kijken. 
Op de kalender kunt u zien of u dan in Boerde-
rij Bosch moet zijn, wat voor zo’n kennisma-
king de aangewezen plek is. U kunt ook con-
tact opnemen met de contactpersoon, onze 
voorzitter drs. Karel de Jonge (tel. 053-
4351349), die op de achterzijde van dit BullU-
Tin vermeld is. Hartelijk welkom! 

Het bestuur van GEWIS. 

Word lid van GEWIS 

Bestuur UT-Kring 
Het bestuur van de UT-Kring komt na de    
Algemene ledenvergadering met een regulier 
BullUTin. Na de Algemene ledenvergadering 
weten we als bestuur welke activiteiten er nog 
kunnen worden georganiseerd. 
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