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Beste leden, ouders en verzorgenden, 

Voor jullie ligt in zeer korte tijd weer een nieuwsbrief. We kunnen door deze (digitale) nieuwsbrief iedereen op 

zeer korte termijn op de hoogte houden van nieuws vanuit de vereniging.  Wel zullen er nog enkele papieren 

versies in de zaal beschikbaar zijn maar maak hiervan zo weinig mogelijk gebruik als je al een digitale versie 

hebt ontvangen. Dat scheelt de vereniging weer in kosten. Wanneer nog geen e-mail adres is doorgegeven doe 

dit dan alsnog naar ILO@harteman.nl  en vermeldt hierbij even je naam en groep(en). Dan komt de volgende 

nieuwsbrief ook via je e-mail en ben je snel op de hoogte van het nieuws. Ondertussen hebben we van 

ongeveer 150 leden de e-mailadressen binnen en we hopen ons bestand op korte termijn te kunnen 

uitbreiden. Het is mogelijk dat er meerdere nieuwsbrieven binnenkomen, dit komt omdat je dan waarschijnlijk 

in meerdere groepen actief turnt.  We hebben namelijk bestanden per groep gemaakt zodat we in de 

toekomst ook, wanneer dat nodig is, per groep nieuwtjes kunnen mailen.  

Dan nu het echte nieuws. 

 

 

 

 

Evenals andere jaren doen we weer mee met de Grote Clubactie. De verkoop start op zaterdag 11 september. 

De leiding zal alle leden vanaf 6 september een verkoopboekje met intekenlijsten overhandigen. Vorig jaar 

heeft de verkoop een belangrijk bedrag voor de clubkas opgeleverd. 

IEDER LID KRIJGT ÉÉN BOEKJE MEE. WIL JE ER MEER HEBBEN VRAAG DIT DAN AAN DE LEIDING 

De loten mogen pas worden verkocht vanaf 11 september 2010. LATEN WE ONS HIERAAN HOUDEN. 

 

Wij hebben er als bestuur weer voor gekozen de loten te verkopen door middel van intekenlijsten waarbij het 

bedrag automatisch wordt geïncasseerd van de bankrekening zodat niemand met geld over straat hoeft. Let 

erop dat de formulieren geheel worden ingevuld met rekeningnummer en handtekening. Niet volledig ingevuld 

is dus geen lot maar ook geen bijdrage voor de clubkas. Laten we hopen dat er een hoop loten worden 

verkocht. De vereniging kan het geld goed gebruiken. 

Wanneer je geen loten meer verkoopt lever dan het boekje zo snel mogelijk weer in bij de leiding. 

UITERLIJK 1 NOVEMBER  MOETEN ALLE BOEKJES ZIJN INGELEVERD BIJ DE LEiDING. 

Trekking is op donderdag 25 november 2010 

VEEL SUCCES MET DE VERKOOP 
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