Friday 9th February 2018

Dear Parents,
Friends of the Visitation
As most of you know the Friends of the Visitation (FoTV) have been very active over the last few years
and with your support have been able to subsidise school trips, paid for a new sound system in the
school and more recently provided funds to purchase new playground equipment.
It has been brought to our attention that as a legal requirement the FoTV will need to register as a
charity. There will be lots of benefits to this but we will need your support to implement this.
The Friends of the visitation will need to adopt a constitution and the current committee members will
need to be officially voted in.
This will all be covered in an Annual General Meeting scheduled for the 16 th March at 8.50am in the
school .This is the official notification of this meeting. We need as many attendees to this meeting as
possible for the voting process. You will not be required to participate in any events if you do not wish to
but we do need your votes for this meeting.
However, if you would like to be more involved with FoTV or are interested in putting yourself forward for
a committee role this is your opportunity. Please let us know in advance of the meeting through the
school office.
I have attached an agenda for your review and below some information on the current committee.
Co-Chair-Tracey Langan (Holly 3A & Ella 1G)
Co-Chair- Vicki Lacey (Isabelle 6C & Eloise 1G)
Vice Chair- Michelle Connors (Willow 2S & Elsie 5A)
Vice Chair- Donna Long (Chloe 4W & Connie 2C)
Vice Chair –Mary Davern (Taylar 5A)
Treasurer- Eileen O Connor (Teresa 6C)
Secretary-TBC
On behalf of the Friends of the Visitation

Piątek 9 Luty 2018
Drodzy Rodzice,
Przyjaciele Szkoły (Friends of the Visitation)
Jak wielu z Was wie przyjaciele szkoly (FoTV) byli bardzo aktywni przez ostatnich parę lat i wraz z Waszą
pomocą byli w stanie dotować szkolne wycieczki, zapłacić za nowy system dźwiękowy w szkole oraz
ostatnio zapewnić fundusze na zakup nowego wyposażenie szkolnych placów zabaw.
Zwróciliśmy uwage na to, że legalnym wymogiem FoTV jest obowiązek zarejestrować się jako
organizacja charytatywna. Będzie z tego wiele korzyści, ale potrzebujemy Waszego wsparcia aby to
wdrożyć.
Przyjaciele Szkoły zobowiazani by byli do zaadoptowania konstytucji i do oficjalnego wyboru obecnych
członków komitetu.
To wszystko miałoby miejsce na Corocznym Spotkaniu Generalnym zaplanowanym na 16 marca 2018 o
godzinie 8:50 w szkole. To jest oficjalne powiadomienie o tym wydarzeniu. Potrzebujemy możliwie jak
najwiekszą ilość uczestników do procesu wyborów. Nie będą musieli Państwo brać udziału w żadnych
wydarzeniach jeśli nie będą mieli Państwo na to ochoty, ale potrzebujemy Wasze głosy na tym
spotkaniu.
Jednakże, jeśli chcieliby Państwo być bardziej zaangażowani z FoTV lub zainteresowani złożeniem
swojej kandydatury na role członka komitetu, to jest teraz na to okazja. Proszę poinformować nas z
wyprzedzeniem przed tym spotkaniem przez szkolne biuro.
W załączeniu jest program do wglądu oraz niektóre informacje dotyczące obecnego komitetu.
Co-Chair-Tracey Langan (Holly 3A & Ella 1G)
Co-Chair-Vicki Lacey (Isabelle 6C & Eloise 1G)
Vice Chair- Michelle Connors (Willow 2S & Elsie 5A)
Vice Chair- Donna Long (Chloe 4W & Connie 2C)
Vice Chair–Mary Davern (Taylar 5A)
Skarbnik- Eileen O Connor (Teresa 6C)
Sekretarka- do potwierdzenia
W imieniu Przyjaciół Szkoły (Friends of the Visitation)

