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Beste Nederlandbeter meedenken vrienden en vriendinnen,
Het is komkommertijd! Een typisch “weinig nieuws” uitdrukking. De tijd - dat er met alle drukke feestdagen achter ons, weinig
Nederlandbeter nieuws is! Er zijn vele Kerstwensen alsmede Nieuwjaarswensen over en weer gevlogen. Zowel per pb’s op Xead,
per e-mail rechtstreeks, alsmede in geschreven stukken. Maar voor diegene die we gemist hebben;

Nogmaals méér dan een goed 2012 gewenst vanaf hier ! (Sorry Doortje)
Vele Xead leden, alsmede Nederlandbeter – ”volgers” kijken uit naar De Xead Nieuwjaarsreceptie, waar het oprichtingsbestuur van
Nederlandbeter zich mag voorstellen.
Het laatste nieuws vanuit Nederlandbeter; Alexandra Philippo (Lucifal) heeft ook aangegeven om in het opstart Bestuur te willen
meedenken. Dank daarvoor. Leuk!
Het opstart bestuur bestaat dus nu uit;
Kirsti Hadderingh (meewerkend na 1 februari 2012) , Cisca Brakel, Ruud de Vries, Marcel Strooband, Jack van Vugt,
Alexandra Philippo, Wiebe de Jong, en Jack Hage Sr.
Kirsti zal eerst nog een keer geopereerd worden in de 2e week januari, dus dat gaat gewoon voor. Wel fijn dat je op het Xead feest
erbij kunt zijn!
De taak van het opstart (Vorming) bestuur staat beschreven in de 1e Nieuwsbrief ! Er zal veel werk verzet moeten worden.
Niet erg. Iedereen heeft er zin in. Nieuwe denkwijze & nieuwe wegen! Leuk.
De pers reageert ook nieuwsgierig op ons 1e uitgegeven persbericht van 29 december jl. Ook al leuk! De ideeën van Nederlandbeter
op de website, zullen vervangen gaan worden door een complete website. Maar voorlopig blijft het even zo. Het schrijven van de
onderbouwing in boekvorm is een hele mega klus!
Nu worden naast de genoemde werkzaamheden van het tijdelijk Bestuur, ook nog de volgende punten belangrijk;
Het splitsen van de ontvangers van de nieuwsbrief, en de mensen die lid willen worden van Nederlandbeter.
Sommige moeilijke of lastige punten zul je middels stemming verder moeten uitwerken!
Dus je moet de leden die mogen stemmen apart kunnen bereiken. Iemand die de Nieuwsbrief ontvangt is nog niet stemgerechtigd!
In latere nieuwsbrieven komen wij hier nog op terug! Er komen Statuten voor zulke bepalingen! Het democratisch denken staat hier
hoog in het vaandel !
Er is een ander probleem; We moeten in maart de 1e ca. 500 sierkussentjes uitleveren. Er zijn er nog maar 20 !
Wie wil er nog eens aan de actie Naai Nederlandbeter denken?
De door Erica (Ir.) gemaakte folder is er nog even bijgeplakt! Wie weet er nog meedenk dames of heren? Alle hulp meer dan
welkom!
Hartelijke groet,

Jammer ! - geheel stil gevallen!!
Cisca, Kirsti, Jack
(voor de liefhebbers even de 1e kijkcijfers site bezoek er bijgeplakt! )
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