ACTIVITEITEN KALENDER 2017

Breda, januari 2017

Beste Oldtimer-liefhebbers,
e

Op de 1 plaats de beste (oldtimer)wensen voor 2017. Na ‘n prima verlopen jaar met mooie
toertochten en leuke evenementen wordt het weer tijd om naar de activiteiten van 2017 te kijken.
Hierbij de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie, de verlenging van het lidmaatschap voor 2017 en
de voorlopige activiteitenkalender van 2017.
1. Uitnodiging Nieuwjaarsvergadering zaterdag 21 januari 2017
Graag willen wij jullie met partners uitnodigen voor de Nieuwjaarsvergadering en -receptie van Trekker
Oldtimer Club Liesbosch om 19.30 uur Jo van Rosmeulen. Liesbosweg 400 etten-leur 4872 NH
Na ontvangst met koffie en worstenbrood hebben wij de volgende agenda:
1. Opening en terugblik door kees lauwen
2. Clubregels 2017
3. Activiteitenkalender 2017
4. Contributie 2017
5. Financieel verslag 2016 & Kascontrole
6. Aftreden jan
7. Rondvraag
8. Sluiting en aansluitend gezellig samenzijn.
Kom je ook? Geef dan uiterlijk 20-01-2017 door of je al dan niet met partner komt:
 Telefonisch aan Theo, Riet, Jan of Kees
 Per mail aan trekkeroldtimerclubliesbosch@live.nl
Dit in verband met de worstenbroodjes. Indien je het lidmaatschap op wilt zeggen, geef dit dan ook
uiterlijk 15-01-2017 door aan Theo ,Riet ,jan of Kees of via e mail.
2. Lidmaatmaatschap verlengen voor 2017: contributie vóór 31-01-2017 per
bankoverschrijving overmaken
Ook voor 2017 blijft de contributie ongewijzigd à € 12,50 per lid. Wil je ook lid blijven van onze club,
maak dan vóór 31 januari a.s. het contributiebedrag per bankoverschrijving ( via internetbankierend,,
telebankieren of een acceptgiro) over op:
 Bankrekening NL48RABO0 1208.28.502 ‘inzake Trekker Oldtimer Club Liesbosch’ t.n.v.
M.Dekkers Etten -leur
 Let op: onder vermelding van ‘2017 + postcode + huisnummer’, dus bv. ‘2017 4800AA
45’; gezien de meerdere gelijke achternamen, kan er op deze wijze geen verwarring meer
ontstaan.
Voor alle duidelijkheid: indien wij jouw contributie niet op gestelde datum hebben mogen ontvangen
op genoemde rekening, wordt je lidmaatschap niet verlengd. Wij stellen dan personen die nu op de
wachtlijst staan in de gelegenheid om lid te worden totdat het maximum aantal van 110 leden is
bereikt. Wil je in dat geval daarna toch weer lid worden, dan heb je kans dat je achter op de wachtlijst
aan mag sluiten tot er weer ruimte is.
3. Voorlopige activiteitenkalender 2017
zondag 9 april 1ste toertocht
zondag 7 mei keientrekken, uitwijk datum 28 mei.
zondag 25 juni 2de toertocht
zondag 16 juli lange toertocht
zondag 10 september 3de toertocht met aan sluitend BBQ of BBQ 16-17 of 24-25
september.
zondag 12 november snertrit
zaterdag 23 december lichtjestocht

zaterdag 20 januari 2018 jaarvergadering

Gestelde data, tijdstippen, kosten en andere voorwaarden kunnen naar inzicht van het bestuur te allen
tijde gewijzigd worden.
Wij zien jullie graag allemaal op zaterdagavond 21 januari!
Groeten,

Theo van der List
mob 06-13052809
Jan Voermans tel 076-5143076 / mob 06 29067207
Kees lauwen
mob 06-51099348
Riet Dekkers
tel 0765021479 / mob 06-22071012

