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Nieuwsbrief voor Demosthenesleden

update is een uitgave van de Nederlandse stottervereniging Demosthenes.

Zondag 3 april: Algemene Ledenvergadering 2016
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op zondag 3 april 2016 om 12.00 uur. Laten we
samen van deze mogelijkheid gebruik maken om te bepalen welke richting we als vereniging op moeten gaan. De input
van onze leden is van groot belang!.
De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden in:
Boerderij “De Middenhof”
Duetlaan 1-3
3438 TA Nieuwegein
(goed bereikbaar met OV)
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Bestuurslid Tim Bicanic heeft aangekondigd terug te willen treden uit het bestuur. Op de algemene ledenvergadering
kunnen leden zich, zonder bindende voordracht, kandidaat stellen voor het bestuur.
De agenda voor de Algemene Ledenvergadering, het jaarverslag 2015, het financiële jaarverslag 2015, de begroting
2016, het jaarplan 2016 en de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering kunt u in de periode voorafgaand aan
de Algemene Ledenvergadering downloaden via www.demosthenes.nl onder de button ‘ALV 2016’. Mocht u niet
beschikken over een internetverbinding, dan kunt u contact opnemen met het FBPN op telefoonnummer 033 247 1041.

Kom naar de Algemene Ledenvergadering op 3 april en laat uw mening horen!
Maak er een leuke middag van en combineer de ALV met de workshop
“Spreken in het openbaar”.
Ingevolge artikel 19 lid 1 en 2 gelezen in samenhang met artikel 3 lid 1 en 2 van de statuten, is
toegang tot en stemrecht in de Algemene Ledenvergadering voorbehouden aan leden die ‘ervaring
als stotteraar hebben’, ouder van een stotterend kind zijn, partner zijn van een persoon die stottert of
op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering tot het lidmaatschap zijn
toegelaten. De integrale tekst van de statuten is terug te vinden op www.demosthenes.nl.

Zondag 3 april: Workshop “Spreken in het openbaar”
Na afloop van algemene ledenvergadering zal een workshop “Spreken in het openbaar” worden georganiseerd. In de
namiddag hebben we Conrad van Pruijssen van Toastmasters in Utrecht uitgenodigd om zijn kennis vol enthousiasme
te delen. Conrad stottert zelf ook en heeft diverse prijzen in de wacht gesleept op het gebied van “Public Speaking”
Wilt u meer weten over lichaamshouding, krachtig spreken, de aandacht
behouden van de luisteraar en vooral een goed verhaal kunnen vertellen?
Kom dan naar deze workshop! (enkel luisteren is ook mogelijk)
Locatie:
Boerderij “De Middenhof”
Duetlaan 1-3
3438 TA Nieuwegein
(goed bereikbaar met OV)
De workshop begint om 14:30 en zal rond 17:00 uur eindigen.
Toegang is geheel gratis voor leden, voor niet leden € 5,Laat even weten als u komt via: secretaris@demosthenes.nl

50 JAAR

Dit jaar bestaat Demosthenes alweer 50 jaar! Sinds 1966 is er veel gebeurd en ten goede
veranderd, we willen dit jubileum graag met u vieren!
Reserveer zaterdag 22 oktober 2016 (Wereldstotterdag!) in uw agenda: Feest!
Iedereen die Demosthenes een warm hart toe draagt is welkom: leden, niet-leden,
mensen die stotteren, ouders van kinderen die stotteren, therapeuten,
onderzoekers en iedereen die dit moment mee wil vieren!
De feestcommissie is druk bezig met de voorbereidingen, houdt
uw mailbox in de gaten voor de updates. De feest zal in de
omgeving van Utrecht worden gehouden.
Vanaf 16 uur bent u welkom voor een hapje, een drankje, een
boeiende presentatie, een heerlijk buffet en een gezellige
feestavond. We vragen hier een geringe bijdrage voor. De
hoogte hiervan, evenals de wijze van inschrijven zal binnenkort
bekend gemaakt worden.
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Demosthenes moet en gaat vernieuwen! 160.000 mensen in Nederland
stotteren en Demosthenes zou een bekende naam moeten zijn voor ieder van
hen. Dit jaar willen we daar een slag in slaan, te beginnen met het beter
bereiken van onze huidige gewaardeerde leden. We willen u op de hoogte
houden van onze activiteiten, bijvoorbeeld ons 50-jarig jubileum, maar door de
jaren heen hebben we u wellicht uit het oog verloren doordat enkele gegevens
niet meer correct zijn.

oproep aan ALLE LEDEN:
Geef a.u.b. uw huidige gegevens door via

www.demosthenes.nl !!!
Zo houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen!

