Jaargang 2 - November 2016 - week 44

Komende ALV

Arbeidstafel
3 november Algemene ledenvergadering.
10 november Inwijding Kandidaat
O∴L∴ 1e Graad. In forma
17 november Spiegelgroep 2
Autonomie
24 oktober
2e Graad

Gezellen bouwstuk
* Meestervergadering / ** Alleen voor eigen leden

Post
Geen post ontvangen
Post wordt separaat aan de logeleden toegestuurd.

Waarde broeders,
Volgende week donderdag, 10 november, staat een
inwijding op het programma.
Ik verneem graag vóór aanstaande maandag van jullie wie dan mee wil genieten van het Broedermaal.
Met broederlijke en hartelijke groet,
Rein

Donderdag staat weer in het teken van vergaderen.
Een activiteit dat twee keer per jaar voorkomt.
Ook deze keer weer.
De convocatie is niet zoveel anders dan de voorgaande keren. En toch staan er een drietal onderwerpen op die de aandacht vragen.
Het Huishoudelijk Reglement.
Wij hebben even een klein onderling dispuut gehad
waar gewoonte een overhand had in plaats van reglementair handelen. Om zulke omstandigheden de
hoofd te kunnen bieden is het goed om eens naar het
HR te kijken en ons af te vragen of er een bijstelling
van de tekst moet komen of dat er een Memorie van
Toelichting op moet verschijnen.
Functieomschrijving van het Bestuur, Officieren en
Officianten. Ervaring geeft aan dat
niet alle taken die bij
een functie behoren
bekend zijn. Het is
daarom goed om een
taakomschrijving te
schrijven als richtlijn. Een bijkomend
voordeel is dat een
broeder die voor een
bepaalde functie gevraagd wordt beter inzicht kan hebben van wat hij
kan verwachten.
Jubileumcommissie. Dat zal een ad-hoc commissie zijn
die tot en met de dag van viering actief is met het
organiseren van het vijftigjarig jubileum.
Wij zullen morgen vragen of er broeders zijn die
invulling willen geven aan het organiseren van zo
een dag.

Colofon
De Logebrief verschijnt wekelijks op de woensdag gedurende de
weken waarin de arbeid plaatsvindt. Wilt u rekening houden met de
verschijningsdatum? Uiterlijk dinsdag is de inleverdag van uw kopij
om het woensdag gepubliceerd te hebben. Kent u een broeder uit een
andere Loge die deze Logebrief wil ontvangen? Stuur dan zijn adresgegevens door aan onderstaand mailadres.

De andere punten op de convocatie zijn natuurlijk
niet onbelangrijk. Zo is het belangrijk de begroting
van onze broeder Thesaurier aan te horen. Te meer
omdat de kosten steeds groter zijn en de inkomsten
steeds meer achterblijven.
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