Volgnummer 3-2015

Nieuwsbrief 25 maart 2015
Hierbij ontvang je de derde nieuwsbrief in het seizoen met de agenda
van de Voorjaarsledenvergadering, nieuwe activiteit 'Aantraejaovend' en
ophalen van de competitiepapieren. Lees er hieronder alles over.
‘Aantraej-aovend’
Wanneer?

Donderdag 26 maart

Hoe laat?

Vanaf 19.00 uur

Waar?

Tennisbaan LTV Kessel

Wat is het?
De Aantraej-aovend is een NIEUW ‘toernooi’ dat we introduceren voor
alle leden die staan te popelen om weer te tennissen… Daarnaast is de
avond ook bedoeld voor alle competitiespelers die de gravel alvast een
beetje willen “aantraeje”!?!? Heb jij ook zo’n zin om lekker buiten een
balletje te slaan? Wil je nog even snel ‘in vorm’ komen voor de
competitie óf ken je nog niet zoveel leden en wil je eens met andere
mensen tennissen dan je ‘vaste’ groepje…? Kom dan op donderdag 26
maart naar de tennisbaan!

Vrijdag 27 maart uitnodiging voor alle leden: 'Voorjaarsledenvergadering'

Vrijdag aanstaande vindt om 20:00 uur de Voorjaarsledenvergadering plaats
in de kantine van LTV Kessel. Freek Hillen zal deze voorzitten en in goede
banen leiden. Hans Beenen (penningmeester) en Peter Siemons (secretaris)
kunnen helaas niet aanwezig zijn terwijl Maurice Veltmeijer, die in het bestuur
de PR- en sponsorzaken behartigt, zal aftreden. Het bestuur stelt Rico Gielen
voor als zijn opvolger. (Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor de
vergadering melden bij Freek Hillen. De notulen van de vorige
Voorjaarsledenvergadering en de financiële jaarstukken zullen in de kantine
ter inzage beschikbaar zijn.

Een interessant agendapunt is de presentatie van de nieuwe LTVKessel website door Marco Teeuwen.
Na afloop van de vergadering zullen de competitiepapieren en –ballen
uitgereikt worden aan de aanvoerders van de teams.

We hebben in 2015 enkele jubilarissen. Deze zullen deze avond genoemd
worden en op 30 mei bij de competitieafsluiting gehuldigd en daarmee in het
zonnetje gezet worden.

Hieronder alvast de agenda:

1. Opening
2. Notulen v. d. vorige Voorjaarsledenvergadering (25-3-2014)
3. Mededelingen Commissies


Sponsor/PR Commissie



Jeugdcommissie



Tenniscommissie



Bar- en keukencommissie



Terreinen en gebouwen

4. Jaarrekening 2014
5. Begroting 2015
6. Verlening decharche bestuur (kascontrolecommissie)


Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

7. Aftreden bestuursleden


Maurice Veltmeier, Sponsor/PR-zaken treedt af

8. Benoeming bestuursleden


Het bestuur stelt Rico Gielen voor als opvolger van Maurice Veltmeier
als bestuurslid Sponsor/PR-zaken

9. Presentatie nieuwe website
10. Rondvraag
11. Sluiting

Graag tot vrijdag

Met sportieve groet

LTV Kessel, bestuur

