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In 2022 was er geen Vrienden bijeenkomst, maar wel een enorme uitgave door de Vrienden. 
Een heel zichtbare uitgave. 
 
Heeft u het nieuwe buitenmeubilair al gezien? Het is prachtig geworden. 
De Vrienden van GM hebben het inclusief de parasol geschonken aan de club 
 
Ook is een bijdrage gedaan voor de aanschaf van goede apparatuur voor het buitengeluid. 
 
Begin 2023 komt er weer een gezellige avondbijeenkomst voor de Vrienden. Op die avond gaan we 
onder meer bespreken wat we in 2023 voor de club kunnen betekenen. Er zijn al enkele leuke 
suggesties gedaan. 
 
Ook in 2022 hebben we weer enkele nieuwe Vrienden van GM mogen verwelkomen! 
Dank aan deze nieuwe vrienden EN aan de al bestaande vrienden. 
Helaas is één van de grondleggers van de Vrienden van GM ons in 2022 ontvallen. Ben Saris zal ook in 
onze vriendengroep gemist worden. 
 
As vriendenclub zijn we nog altijd binnen GM moeilijk te vinden. Er komt daarom op de GM-site een 
speciale pagina over de Vrienden van GM. Zo kunnen we ons beter op de kaart te zetten. Verdere 
suggesties zijn van harte welkom. 
 
Wilt u ook Vriend van GM worden? Maak dan tenminste 50 euro over op rekening: 
NL75 RABO 01575 68 512 ten name van AV Generaal Michaëlis o.v.v. Vriend van GM. 
 
Met het geld proberen we, daar waar het nodig is, wat extra's voor de club of voor (individuele) leden 
te doen. De procedure is dat we aan het bestuur van GM de suggestie doen hoe wij als Vrienden van 
GM het door ons aangedragen geld graag willen inzetten. Het uiteindelijke besluit ligt bij het bestuur 
dat bij afwijking van de gegeven suggestie wel even moet laten weten waarom van de suggestie gaat 
worden afgeweken. 
 
Tom Lassing, 

Coördinator Vrienden van GM 
 

 


