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Daarnaast heeft het bestuur zich
beziggehouden met de mogelijke
Het jaar 2013 is al weer een eindje gevolgen van de nieuwe Drank en
op scheut. Ook binnen onze
Horecawet, welke op 1 januari jl. in
vereniging vinden er naast de vele werking is getreden. Op grond
vrolijke, fijne en sportieve zaken
hiervan heeft het bestuur besloten
zo nu en dan helaas ook wel eens om de wettelijke bepalingen vanuit
trieste gebeurtenissen plaats. Op deze vernieuwde wetgeving strikt
maandag 28 januari jl. bereikte
te gaan navolgen.
ons het bericht dat de dag
daarvoor ons lid Lisette van der
Op bouwkundig gebied hebben er
Hel – Vaessen was overleden.
ook weer een aantal
Tijdens de
werkzaamheden plaatsgevonden.
condoleancemogelijkheid op
Zo is de corridor tussen de
donderdagavond 31 januari en op bijruimte en de hoofdruimte
vrijdagmiddag 1 februari hebben
vergroot en daarnaast is er een
vele leden van onze vereniging
eerste nieuwe laag verfcoating op
voor de laatste maal afscheid van de vloer van de bijruimte
Lisette genomen. Op
aangebracht. Op een later
zaterdagochtend 2 februari jl.
moment zal dit nog een keer met
hebben we - voorafgaand aan het een tweede laag moeten worden
sporten - in ons clubgebouw als
herhaald.
vereniging stilgestaan bij het
Het einde van ieder kalenderjaar is
overlijden van ons – voor haar
ook weer het steevaste moment
ziekte - zo trouwe lid. Ook via
deze weg wensen wij Ben namens dat onze financiële sponsoren
dienen te worden benaderd. Ook
ons allen nogmaals heel veel
voor dit verenigingsjaar hebben de
troost en sterkte toe!
meeste sponsoren hun financiële
Nu even een terugblik naar
toezeggingen gelukkig weer
hetgeen er aan onderwerpen de
gestand gedaan. Dank aan alle
bestuurstafel is gepasseerd. De
bedrijven welke onze vereniging
Algemene Ledenvergadering 2013 op deze wijze een warm hart
doemt alweer op. Tijdens deze
toedragen!!
aanstaande ALV zullen de nieuwe
Tot slot wat betreft de reeds
statuten – welke inmiddels
meerdere malen in deze rubriek
(06/02/2013) door de notaris zijn
getoetst en niet strijdig met de wet besproken dameskledinglijn. Wat
de jacks betreft is er na de nodige
zijn bevonden – ter goedkeuring
worden voorgelegd. Verder zijn de praktijktests een keuze gemaakt.
Voor de shirts laat deze keuze
concept jaarrekening 2012, de
helaas nog even op zich wachten.
balans per 31-12-2012 en de
Het moet natuurlijk wel goed zijn!
concept begroting 2013
onderwerpen van gesprek
Tot de volgende “van de
geweest. Zo ook de evaluatie en
bestuurstafel”!
de bijstelling van het beleidsplan
2013-2017. Ook deze laatste
Met vriendelijke groet namens het
onderwerpen zullen voor de
bestuur,
komende ALV ter goedkeuring
worden geagendeerd.
Jan Hobo - voorzitter
Van de bestuurstafel
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Wijzigingen

doorgeven
Statuten
Ledenvoordeel
Kleding

Trimclub ABC
Thorbeckelaan 102
0184-415550
info@trimclubabc.nl
www.trimclubabc.nl

Wijziging (mail)
adres?
Graag
doorgeven aan:

Joop Renaud
Klik op de link voor
het e-mailadres

STATUTEN EN BELEIDSPLAN
Vanaf half maart kunnen leden van Trimclub ABC aangeven dat ze de nieuwe statuten en
het uitgebreide beleidsplan per mail willen ontvangen. Mail naar de secretaris (Klik op de link
voor het e-mailadres) Ook ligt er in het clubgebouw dan een geprint exemplaar.

Trimclub ABC clubkleding:
Jack
Shirt
Lange tight
Korte tight
Singlet

€
€
€
€
€

30
15
41
24
24

Kleding is op voorraad!
Passen en meenemen op iedere 1ste
zaterdag van de maand.
Informatie bij Arjan Holster en/of Pieta van
Tilborg

Voordelen Trimclub ABC
lidmaatschap
Naast een ontzettend gezellige club
mensen om mee te trainen en talloze
andere voordelen om lid te zijn bij
Trimclub ABC is er ook gelegenheid
tot sporten bij Be There tegen de
onderstaande gereduceerde prijzen:
1 x per week
maand
2 x per week
maand

€ 12,50 per
€ 25,00 per

En gelegenheid tot behandelingen bij
sportmasseur Jan Bons van Bonflex
tegen gereduceerde prijzen.

Consultancy
for Sustainable
Real Estate
csre@upcmail.nl

