Nieuwsbrief oktober 2016

Beste leden,
De zomerperiode ligt intussen weer achter ons en de blaadjes beginnen te vallen.
In de afgelopen tijd hebben weer mooie activiteiten van onze club de revue
gepasseerd. Zo waren er prachtige (weekend) ritten, waar onze leden hun
betrokkenheid hebben laten zien in de organisatie hiervan.

Marathon Lierop
Op 11 september stond de jaarlijkse marathon bij familie Engelen weer op de
agenda. Een goed bezocht evenement, waarbij ook veel van onze leden hun
schouders eronder hebben gezet, met een mooi eindresultaat!

Indoor Vaardigheid
Ook kunnen we weer vooruit kijken naar een aantal evenementen op onze agenda.
Zo is er op 6 november de Indoor Vaardigheid in de Witte Vallei. Inschrijven
hiervoor is al mogelijk! Zie het vraagprogramma op onze site.
Bowlingavond
Bij ieder wel bekent is onze jaarlijkse avond met de vrijwilligers om hun te
bedanken, samen wat te drinken, praten en een spelletje te spelen. Wie heeft
er zin heeft in een avondje bowling op Woensdag 16 Nov. 2016 te Asten? Het zal
plaats vinden bij Bowlingcentrum “Wapen van Asten” in de Burgemeester
Wijnenstraat 19 te Asten. Wij verwachten jullie om 19.30 uur daar.
PS. Wilt u opgeven met hoeveel personen u komt, graag
via g.kerkhof12@chello.nl of Tel. 06-47542802 Ria vd Kerkhof

De Grote club actie

Verder is net zoals andere jaren de stemronde voor de Grote
Raboclubkas actie weer van start gegaan. Ook wij zijn hiervan weer als
deelnemer bekent gemaakt. Daarom zouden wij het zeer op prijs stellen als u
onze club een warm hart toedraagt en op ons een stem wil uitbrengen. Door een
stem van u, krijgen wij als club weer financiële steun van de Rabobank.
U kunt alleen stemmen als u lid van de Rabobank bent en daarvoor een formulier
hebt gekregen met daarop de verwijzing naar de grote Clubkas actie.

Bestuur
Dan zouden we graag nogmaals aandacht vragen voor het volgende. Met ingang
van 2016 zijn Henny Panhuijzen en Yvonne van den Boomen afgetreden als
bestuurslid. Alexandra Deeke heeft intussen vol enthousiasme de taak van
Wedstrijdsecretariaat op zich genomen. Daarnaast heeft Ria van de Kerkhof
onlangs haar aftreden per eind dit jaar bekend gemaakt.
Daarom zijn we dus op zoek naar een 4e en 5e bestuurslid. We zoeken namelijk
nog een Penningsmeester en recreatie- en vrijwilligerscoördinator. In overleg
kan er natuurlijk ook in de functies worden geschoven. Mocht u geïnteresseerd
zijn, dan bent u van harte welkom om dit kenbaar te maken bij het bestuur.

Groeten namens het bestuur,
Helmi, Tom, Ria, Alexandra

