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Nieuwsbrief 23 april 2015
Hierbij ontvang je de zesde nieuwsbrief in het seizoen.

Bardienst LTV Kessel
Vanaf heden is het overdragen van de
“geldkist” gewijzigd. Enkel de sleutel hoef
je nog maar over te dragen aan de
opvolger. Hierdoor kan iedereen met een
veilig gevoel over straat na de bardienst.
De geldkist kun je veilig opbergen in een
professionele kluis . Na je bardienst hoef je
enkel de sleutels over te dragen aan de
volgende persoon op het barschema.
Download hier het bardienstschema

Decharge bestuur door kascommissie
Ruud Konings is Werner Schmitz opgevolgd
en heeft met Piet Bouten als nieuwe
kascontrolecommissie het bestuur
decharge verleend voor het gevoerde
beleid in 2014.
De begroting is vanwege de afwezigheid
van de penningmeester niet tijdens de
ledenvergadering gepresenteerd. Inmiddels
is de begroting voor 2015 opgesteld. Wil je
deze inzien dan kun je hiervoor een
afspraak maken met Freek Hillen door een
email te sturen
naar tenniscommissie@ltvkessel.nl

Bevo Open Tennis Toernooi
Het Bevo Open tennis Toernooi vindt dit
jaar plaats van maandag 22 tot en met
zondag 28 juni (week 26) op de Smash
Court banen in Beringe.
Je mag dit gezellige en sportieve toernooi
van onze regio-vereniging niet missen!!!
Schrijf je voor 1 juni in via toernooi.nl of
klik hier

De Rabobank Clubkas campagne
Met de Rabobank Clubkas Campagne
ondersteunt de Rabobank het
verenigingsleven in hun reguliere jaarlijkse
activiteiten.
Leden (natuurlijke personen) van
Rabobank Peel, Maas en Leudal kunnen
stemmen op een of meerdere clubs naar
keuze).
Stem tussen 11 en 22 mei op LTV Kessel
en mobiliseer je netwerk om dat ook te
doen. LTV Kessel heeft als bestedingsdoel
een nieuw aan te leggen multifunctioneel
miniveld! Meer info volgt binnenkort.

Prikbordblad Jeugd
Binnenkort verschijnt het prikbordblad voor
de jeugd op onze website. Hou deze en alle
andere informatie voor de jeugd in de
gaten.

Teamfoto contest
En de winnaressen van de leukste
teamfoto zijn 17+ II Dames Lotje Jacobs,
Mieke Heines, Astrid Hendrikx, Frouke
Bouten, Liz Janssen op de zaterdag. De
inzender van deze foto ontvangt een mooi
rituals pakket ! Zo te zien kan het team dit
best samen gebruiken.
Naast onze prijs gaan ze ook nog voor een
competitie make-over! Stem op ons team
op de KNLTB-contest klik daarvoor hier

Ben jij op zoek naar een wereldbaan?
Anja Bouten heeft te kennen gegeven na
vele jaren te willen stoppen met de
ledenadministratie. LTV Kessel is op zoek
naar een enthousiast lid die haar stokje wil
overnemen.
Wat is hier voor nodig? Enige affiniteit met
het werken met computers . We werken
met een speciaal daarvoor aangekocht
ledenadministratie-systeem. Wil jij de club
graag helpen en de linking pin zijn tussen
de KNLTB, het bestuur en haar leden dan
zien we jouw email graag tegemoet gericht
aan ledenadministratie@ltvkessel.nl
Lees er alles over klik hier

