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Geachte dames, heren,

7 juni jongstleden vond bij SV Wezep de jaarvergadering plaats van de Grand Prix National.

Tijdens de bestuursverkiezing die op de agenda stond van deze vergadering, waarbij Elly Moeskops aftredend was, werd 
ondergetekende gekozen tot nieuwe secretaris.

Het is mij dan ook een genoegen u bij deze de notulen van bovengenoemde vergadering toe te sturen, tezamen met de actuele 
adressenlijst, het wedstrijdprogramma en de nieuwe middenpagina voor uw uitnodigingen.
Ook vindt u de uitslagenlijst van de prijsverloting van afgelopen seizoen.
Het is Jan Oegema gelukt voor het nieuwe seizoen een extra sponsor aan te trekken, deze vindt u op de middenpagina.
We zijn nog in gesprek met andere partijen voor sponsoring. Zodra hiervan meer bekend wordt, zal dit op de site van De 
Grandprix National te vinden zijn en zult u van mij daar bericht over ontvangen.

De vertraging in toezending komt geheel voor mijn rekening, Elly heeft haar werkzaamheden, zoals we van haar gewend waren, 
snel en met grote accuratesse overgedragen.
Ik wil hierbij Elly namens het bestuur en de aangesloten verenigingen nogmaals hartelijk danken voor haar geweldige werk 
gedurende de afgelopen jaren.
Het voor mij een uitdaging worden haar werkzaamheden met dezelfde kwaliteit te continueren.

Voor vragen sta ik u graag ter beschikking.

Als secretaris zou ik het op prijs stellen van alle aangesloten verenigingen ook een contactpersoon en telefoonnummer te 
verkrijgen.
Daarom vraag ik u, indien van uw vereniging deze informatie ontbreekt in bijgaande adressenlijst, deze informatie aan mij te 
doen toekomen.
Ook als er fouten in de lijst staan, of als er in de toekomst wijzigingen optreden, hoor ik dat graag van u.

Rest mij om u een prettige vakantieperiode te wensen en goede voorbereidingen bij uw wedstrijden in het komende seizoen en ik 
hoop velen van u in persoon te ontmoeten tijdens het komende wedstrijdseizoen.

Met vriendelijke groeten,

Walter Jaegermann
Secretaris GPN
Bretagnesingel 70
6666 XN  Heteren
The Netherlands
+31 (0)26 3820637 phone
+31 (0)62 2393089 mobile
walter@jaegermann.nl
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