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Website !!  WWW.TVKNEGSEL.NL 
We zijn online!  
Christian en Anita hebben hard gewerkt aan een website van onze vereniging.  
Hij is nu klaar en ziet er geweldig uit. Er staat veel informatie op, een paar leuke 
foto’s en links naar extra informatie.  
Ga snel kijken en we horen graag jullie reacties.  
 
Algemene ledenvergadering 
Op maandag 22 februari 2016 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
gehouden. Om het verplichte gedeelte zo kort mogelijk te houden ontvangen jullie 
binnenkort via de mail de agenda voor deze vergadering met daarbij de notulen 
van vorig jaar en het jaarverslag over 2015.  
Voor het presenteren van alle informatie zal onze mooie nieuwe smart TV worden 
gebruikt. Ook laten we deze avond nog andere mogelijkheden van deze TV aan 
jullie zien.  
Verder willen we vooral vooruitkijken naar komend jaar en daarbij hebben we jullie 
input zeker nodig. Het bestuur wil het liefst van zo veel mogelijk leden horen wat er 
leeft bij de leden en wat hun wensen zijn. Kom dus allemaal naar deze vergadering! 
Wij zorgen voor koffie/thee met iets lekkers er bij. 
 
Gezocht: ledencontactpersoon 
Om nieuwe leden makkelijker te laten integreren in onze vereniging zijn we op zoek 
naar een ledencontactpersoon. Omdat we geen clubavond meer hebben is het 
vooral voor nieuwe leden lastig om hun weg binnen de vereniging te vinden. Met 
name het vinden van een groepje is moeilijk. De contactpersoon kan bij bestaande 
groepjes inventariseren of er nog nieuwe spelers gewenst zijn en nieuwe leden 
introduceren in bestaande groepjes, maar ook evt. nieuwe groepjes bij elkaar 
brengen. Ben jij de persoon die we zoeken, reageer dan snel via 
secretariaat.tvknegsel@gmail.com of neem contact op met Annemieke Dubbers (zie 
o.a. de website) 
 
Dorpentoss 
De eerstvolgende dorpentoss is op dinsdag 2 februari in Wintelre. 
Op 1 maart is de dorpentoss bij onze vereniging. 
Alle data voor 2016 staan op de aankondiging in de kantine en op de website. 
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