
STICHTING DE ZEVENSPRONG  

Bij veel organisaties is het verplicht om als vrijwilli-

ger in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG). Bij De Zevensprong gaan we (nog) 

niet zo ver. 

Nu is het aanvragen van een VOG ondertussen een 

stuk gemakkelijker geworden en ook geheel gratis. 

Dus als je in het bezit went te komen van een VOG, 

dan is de mogelijkheid aanwezig. 

Ik kan het voor je aanvragen, wat ik dan nodig heb 

is je (eigen) naam en voorletters, de geboorteplaats 

en je e-mailadres. 

Ik start daarmee de aanvraag en na enige dagen 

ontvang je bericht dat je met je DIG-ID de aanvraag 

kunt vervolgen. En na enige tijd rolt de VOG in je 

bus (als je tenminste een “brave” burger bent). 

 

Verklaring Omtrent Gedrag 

Agenda 

 

Bestuursvergadering 14-11-2016 

Bestuursvergadering 12-12-2016 

Bestuursvergadering 23-01-2017 

Winterfeest 29-01-2017 

Act. Leiders vergadering 07-02-2017 

Nieuwsbrief  

november 2016 

 

In de zomerperiode heeft de Rotary Teylingen het 

“harbour concert” georganiseerd, waarvan de op-

brengst ten goede komt van De Zevensprong. En 

dan niet in de “algemene pot”, maar te besteden 

aan concrete dingen voor de activiteiten. 

Dus is vorige week op de Activiteiten Leiders Ver-

gadering gevraagd om een wensenlijstje per activi-

teit, zo concreet mogelijk, om zodoende enerzijds 

de wens van de Rotary te kunnen honoreren, an-

derzijds de Rotary te laten weten wat er met hun 

opbrengst is gedaan. 

De eerste wensen zijn al binnen, het bestuur houdt 

er ernstig rekening mee dat de vraag de opbrengst 

van het “harbour concert” gaat overtreffen, maar 

ook daar gaan we gezamenlijk wel uitkomen…. 

Al enige jaren wordt het Winterfeest georganiseerd 

met De Gaapstokken uit Lisse. Uiteraard zijn ook de 

carnavalsverenigingen uit de Bollenstreek hierbij 

betrokken, doch we zijn afhankelijk van de zaal en 

de ondersteuning van De Gaapstokken. 

De discussie liep of we de zondagmiddag gaan be-

houden, dan wel uitwijken naar de vroege vrijdag-

avond. Uiteindelijk is besloten om op de zondag-

middag te blijven, van 13:00 – 17:00 uur. 

Dat betekent dat ik de organisatie nu echt op gang 

kan komen, te beginnen met de communicatie naar 

de carnavalsverenigingen en de instellingen waar de 

deelnemers verblijven.  

Je kunt dus vast de datum voor het Winterfeest no-

teren, zondag 29 januari 2017. 

 

Winterfeest Rotary Teylingen 



 
 

 
 

 

1 Willy van Leeuwen Jeu de Boules 

6 Kelly van der Lans Zwemmen Lisse 

11 Jochem van Denzen Zwemmen Lisse 

12 Jeannette van Klink Soos 

18 Simone 
 

Poelman Zwemmen Lisse 

19 Marcel van der Lans Zwemmen Lisse 

25 Erik 
 

Bierman Glind vakantie 
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Verjaardagen november 

Staat jouw naam niet in de lijst, maar ben 

je wel jarig in november?  

Dan heb ik je geboortedatum dus niet, als 

je die zou willen doorgeven, graag……… 
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