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Agenda
11 januari
12-14 januari
17 januari
17 januari

Eerstejaarsetentje
Ledenweekend
Algemene Leden Vergadering II
Djembécafé

Eerstejaarsetentje
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

11 januari
18:00
Ekko
10 euro

Speciaal voor alle eerstejaars is een etentje
georganiseerd. Wij als bestuur zijn enorm blij met
jullie en daarom geven we jullie de kans om samen
Djembé uiteten te gaan.
Met dikke korting en nu dus voor 10 euro hebben
een tweegangenmenu bij de Ekko geregeld! Je kunt
zowel kiezen voor een vlees, vegetarisch als
veganistisch gerecht. Je krijgt daarnaast een heerlijk
toetje. Het wordt een gezellige avond op een van de
leukste locaties in Utrecht!
Dus grijp deze mooie kans en schrijf je in!

Ledenweekend: Welcome to the
Future!
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

12 – 14 januari
17:00
Geheim
55 euro

Het legendarische Ledenweekend is weer
aanstaande! In het weekend van 12, 13 en 14 januari
reizen we met de LexCo naar de toekomst.
Zoals elk jaar staat het hele weekend in het teken
van één groot thema waar verschillende activiteiten
aan zijn verbonden. Je zal tijdens deze editie
worden opgedeeld in teams om opdrachten uit te
voeren. Super spannend dus! Meer informatie
hierover krijg je toegestuurd wanneer je je hebt
ingeschreven.
Naast al deze enerverende activiteiten wordt het
vooral een heel gezellig weekend met medeDjembé’ers! Voor maar 55 euro heb je een allinclusive verblijf met lekker eten, chille mensen en
bier. Wie wil dat nou niet? Er zijn nog enkele
plekken over!
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Algemen Leden Vergadering II

Djembécafé

Datum:
Tijd:
Plaats:

Datum:
Tijd:
Plaats:

17 januari
19:00 – 21:00
Drift 25

Tijd kan ontzettend snel gaan. We zijn namelijk
al weer toegekomen aan de tweede ALV van het
jaar.
De Algemene Leden Vergadering is een avond
toegankelijk voor alle leden. Tijdens ALV’s
worden de zaken rondom Djembé besproken.
Het bestuur draagt de onderwerpen aan en de
leden mogen meedenken en stemmen. Deze
avond is dus voor jou ook interessant!

17 januari
21:00
Bar Restaurant Walden

De eerste Djembécafé van 2018! We willen
allemaal het jaar goed beginnen en we hebben de
beste goede voornemens gedaan. Toch is er ook
ruimte voor ontspanning nodig! En zie daar:
Djembécafé!
Kom langs voor een gratis drankje en een super
gezellige avond. Hoe kan het ook anders als
drankjes de rest van de avond voor maar 2 euro
te krijgen zijn!

Tijdens deze ALV zullen we onder andere het
afgelopen half jaar bespreken met het
Secretarieel Halfjaarverslag en de Halfjaarlijkse
Afrekening.
Dus heb je vragen of opmerkingen of ben je
gewoon benieuwd naar hoe het gaat met
Djembé? Kom langs, iedereen is welkom! Er is
gratis drinken en wat te knabbelen aanwezig.
Tot slot organiseren wij voor deze ALV een
heuse gratis Friettafel. Om 18:00 uur kan je
aanschuiven want dan is de friet klaar, maar dan
moet je je wel even opgeven via deze link:
http://djembehok.nl/inschrijven/inschrijvenactiviteiten/
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