Nieuwsbrief december 2014

Beste leden,
We gaan nu richting het einde van het jaar en sinds de laatste nieuwsbrief
liggen er weer de nodige activiteiten achter ons. Zo was er op 2 november de
indoor vaardigheid bij De Witte Vallei. Er waren veel deelnemers die erg
fanatiek meereden en het was dan ook een spannende strijd! Voor ons als
bestuur was het de eerste keer dat de volledige organisatie van een wedstrijd
op onze schouders lag. Hierdoor liepen sommige punten misschien niet helemaal
zoals u gewend bent, maar we hebben er veel van geleerd en gaan onze uiterste
best doen om die punten in de toekomst te verbeteren.
Ook was er op woensdag 19 november de bowlingavond in Asten. Door goed te
gooien met de ballen werd het later op de avond ook duidelijk wie er de beste
was en goed kon schrijven. Het was een gezellige en geslaagde avond waarbij
onderling ook goed met elkander gesproken kon worden tijdens het spelen. De
opkomst was dit jaar was wat matig, maar wij hopen dat we volgend jaar meer
mensen kunnen bereiken om samen met ons deze leuke avond te delen.
Dan is er nog ander nieuws waar we u van op de hoogte willen houden. Evenals
voorgaande jaren heeft de Rabobank ook dit jaar de Grote Club Actie gehouden
met als doel de deelnemende clubs financieel te steunen. Het is dan de bedoeling
dat de leden van de Rabobank (dit zijn niet alle rekeninghouders) de twee
stemmen die zij krijgen, uitbrengen op een deelnemende club. Onze club heeft
een aantal stemmen ontvangen en dat heeft er dit jaar voor gezorgd dat we een
bedrag van € 190,00 hebben ontvangen. Een mooi resultaat! Hartelijk dank voor
uw steun !

We horen regelmatig dat er voor de recreatierijders onder ons te weinig wordt
aangeboden. Dit vinden we als bestuur erg jammer, daarom roepen we leden op
om te overwegen een recreatierit te organiseren. Dit vergt natuurlijk
voorbereiding, maar je krijgt er veel voor terug. De club beschikt over pijltjes
om de rit uit te zetten; koffieautomaat en soepketel worden met alle
benodigdheden ter beschikking gesteld. Wie hier meer over wil weten kan
geheel vrijblijvend contact opnemen met het bestuur.
Op maandag 26 januari 2015 staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland bij
manege De Witte Vallei. Meer informatie hierover volgt nog. Verder staat op
zondag 1 februari 2015 de indoor vaardigheid voor het begin van het nieuwe jaar
gepland. Deze wedstrijd zal worden gehouden bij De Witte Vallei. Noteer deze
data alvast in uw agenda! Inschrijven voor deze wedstrijd kan via het
wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsec.lieropsomeren@outlook.com
Of per post:
Yvonne van den Boomen- Welten
Kuilvenweg 6 5712 GX Someren

Tot slot willen wij u graag prettige feestdagen en een voorspoedig 2015 wensen!
Hopelijk zien wij u allen op de jaarvergadering in januari.

Groeten namens het bestuur,
Helmi, Tom, Ria, Yvonne en Henny

