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COT Nieuws

Krimpen aan den IJssel, 15 juni 2009
Beste lezer,
Voor u ligt de 4e uitgave van C.O.T. nieuws. Stuur deze nieuwsbrief door naar een ieder die betrokken is bij
het werk van Stichting HCR.
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Op 16 april, 13 mei en 10 juni jl. zijn er weer een vergaderingen van het C.O.T. geweest waarvan de
notulen op te vragen zijn bij Annelies Schinkelshoek (aeschinkelshoek.hcr@live.nl). De volgende
vergadering zal op 1 september 2009 a.s. worden gehouden.
Helaas moeten wij u meedelen dat dhr. W. Vroegindeweij zijn functie als voorzitter van het C.O.T.
heeft neergelegd. Wij willen hem in ieder geval hartelijk bedanken wat hij voor het COT en voor de
Stichting H.C.R. in het algemeen heeft betekend. René Muit heeft zijn functie als voorzitter van het
COT per 10 juni overgenomen. Wim blijft zich wel inzetten waar mogelijk maar buiten zijn functie als
COT voorzitter.
Ook dhr. K. Arensman zal per 1 oktober zijn COT lidmaatschap neerleggen, hem willen wij ook
bedanken voor zijn inzet en ook hij zal zich buiten het COT blijven inzetten voor onze Stichting.
Wij zijn per heden op zoek naar een tweetal COT leden, bij voorkeur mensen die betrokken zijn bij
een (werk)groep. Opheusden is reeds benaderd om iemand voor het COT aan te leveren.
Met betrekking tot de projectgroep 2009 kunnen wij u melden dat er nu een groep van 12 jongeren
gevormd is. Zij vertrekken op 16 juli a.s. naar Gura Vaii waar zij een schoolgebouw gaan renoveren.
Het benodigde materieel is al grotendeels gesponsord.
Op 27 maart werd een verkoping t.b.v. HCR gehouden in Opheusden, deze verkoping bracht € 5000,op.
Het benefietdiner, gehouden op 24 april in Krimpen aan den IJssel bracht € 1.300,- op.
Op 15 juni 2009 vertrekt een transport vanuit Piershil met als chauffeurs Arie en Thomas.
Vanuit Staphorst bereikte ons het bericht dat zij een samenzangavond ( opbrengst € 1.983,- ) en een
wandeltocht ( opbrengst € 600,- ) hebben georganiseerd. Wij zijn blij met het prachtige resultaat.
Wij willen uw aandacht vestigen op de zangavond van 27 juni a.s. in Capelle aan den IJssel, in de
Elim kerk, voor verdere informatie verwijzen wij u naar http://www.stichtinghcr.org/?page_id=16.
Ook kunt u nog opgeven voor de strandsponsorloop 3 juli a.s. Een wandeltocht van 17 km vanuit
Hoek van Holland naar Monster. Het is de bedoeling dat “meelopers” zoveel mogelijk kilometers
gesponsord krijgen.
Op 21 t/m 23 juli is WG Opheusden weer van de partij op de Duikenburgse Zomermarkt met een
infostand van de Stichting HCR. Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.
Nog steeds is er ruimte op de website om te adverteren, voor informatie dhr. J. Muit
(jmuit@kliksafe.nl)

Met een hartelijke groet,
C.O.T.

Giro 7525531
ABN AMRO-bankrekeningnummer 43.25.25.491
Rabobank bankrekeningnummer 31.41.25.582
Ten name van Stichting H.C.R. te Sommelsdijk

