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Nieuws van het bestuur.
De ALV is alweer geweest. Marjo is afgetreden als
secretaris, wij zoeken z.s.m. iemand voor deze functie.
Je gaat zorgen voor de agenda van de
bestuursvergaderingen en het notuleren. De post is ook
je verantwoordelijkheid. Lijkt het je wat dan kun je je
aanmelden bij ondergetekende.

donderdagavond
soos

Lente toernooi
Deze week organiseren we het Lentedubbel 17+ toernooi. Dit toernooi vindt plaats van donderdag 16
maart tot en met 19 maart. Kom kijken en aanmoedigen, gezellig!

Rabobankclubkas campagne, we doen weer mee!
Hoe werkt het stemmen?
Het mooie van de Clubkas Campagne is dat alle deelnemende verenigingen winnen. Het totaalbedrag van
€ 75.000,- verdelen ze namelijk over alle deelnemende verenigingen en stichtingen. Hoeveel 'T.C. de
Leigraaf' gaat ontvangen is aan onze ruim 12.000 leden. Zij worden voorafgaand aan de stemperiode
uitgenodigd te stemmen op de clubs die zij een warm hart toedragen. De stemperiode loopt van 17 mei
tot en met 29 mei 2017.
Alle stemmen gelden
Hoe meer stemmen, hoe meer geld. Het kan dus geen kwaad om alvast zo veel mogelijk leden van onze
bank warm te laten lopen voor je vereniging of stichting. Ken je mensen die graag willen stemmen, maar
nog geen lid zijn? Geen probleem. Iedere klant van onze bank kan gratis lid worden. Ook nieuwe leden
stemmen mee, op voorwaarde dat ze voor 1 april 2017 lid zijn geworden.

Wizet-markt: 25 mei
De Wizet markt heeft dit jaar als thema ‘sport en spel’. Alle sportverenigingen worden gevraagd hun
vereniging te presenteren, door o.a. het geven van demonstraties. Wellicht levert het ook nieuwe leden op.
Gevraagd: wie wil met Hemelvaart (25 mei) onze vereniging presenteren tijdens de Wizet markt? Opgeven
via mail aan ondergetekende.
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WINTERCOMPETITIE
Ria Fluit is gestopt met de organisatie van de wintercompetitie, bedankt voor alle inzet. Je was zeer
belangrijk doordat je steeds weer genoeg mensen kon overhalen om mee te doen. Ko de Wolf neemt
het stokje over. Het is geweldig dat op deze manier de organisatie van de wintercompetitie
gewaarborgd is. De laatste dag was weer heel gezellig met een heerlijk afsluitend diner waarbij het
vlees gesponsord is door Meet BV van Ruud Mantel. Zeer voor herhaling vatbaar.

Nieuwe opzet donderdagavond soos, er kunnen nog steeds mensen bij….
Wil je nog meedoen met de donderdagavond soos app, geef je op bij Ruud Mantel (06-20543112)
EET JE VERENIGING RIJK, Pannenkoekenboerderij Aan de Linge
5 % van je besteding bij de Pannenkoekenboerderij Aan de Linge komt ten goede aan onze club! Op
vrijdag is het teamdag, dan ontvangt de vereniging 5% extra, je moet dan met minimaal 10 personen
zijn. De actie geldt tot 31 maart 2017!
’50%actie’: Als je een nieuw lid aanbrengt, hoef je zelf maar helft van de contributie te betalen,
het nieuwe lid betaalt ook de helft (is dat jaar nog geen KNLTB lid.)
Met vriendelijke groet,
Ineke van Gastel
Voorzitter TC de Leigraaf
Vz.leigraaf@gmail.com

