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Zomertraining 
Omdat er een aantal leden graag training wil volgen hebben we 
geïnformeerd naar de mogelijkheden voor training op onze eigen banen.   
Als er genoeg belangstelling is kan dat deze zomer doorgaan. 
De kosten voor 10 trainingen van een uur met een groepje van 4 personen zijn 
dan ± € 130,-- p.p. Bij 2 personen komt het op ± € 260,-- p.p. Andere aantallen 
zijn uiteraard ook mogelijk, de kosten veranderen dan evenredig. 
Het is wel de bedoeling dat alle groepjes op dezelfde avond worden 
ingepland. Vanwege de baanbezetting en de beschikbaarheid van de trainer 
gaat de voorkeur uit naar de vrijdagavond, maar woensdag of donderdag is 
wellicht ook bespreekbaar. 
Als je interesse hebt in zomertraining laat dat dan zo snel mogelijk weten via 
secretariaat.tvknegsel@gmail.com. Geef aan met wie je samen in een groepje 
wil en welke avond je echt niet kunt. Als je wel wil trainen maar zelf nog geen 
groepje hebt kun je dat ook aangeven, dan kijken wij of we een groepje 
kunnen samenstellen. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op maandagavond 18 maart is weer de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden ook de activiteiten voor 
2019 bekend gemaakt. De uitnodiging en de agenda krijgen jullie binnenkort 
via de mail. 
 
Toestemmingsformulier 
Vorige maand hebben jullie een toestemmingsformulier toegestuurd gekregen 
in verband met de gegevensverwerkingen inzake de privacywet. We hebben 
al verschillende formulieren ontvangen, maar helaas nog niet van iedereen. 
Mocht je het formulier nog niet hebben ingevuld en ingeleverd wil je dit dan 
z.s.m. alsnog doen.  In de bijlage kun je het formulier nogmaals vinden. 
 
EHBO-cursus 
Van de EHBO-vereniging Vessem-Knegsel-Wintelre kregen wij bericht dat zij 
in maart weer starten met een basis EHBO-cursus. Na het volgen van deze 
cursus krijg je een EHBO-diploma en kun je ook als EHBO-er helpen bij 
evenementen. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de 
website www.ehbovessem.nl.  
 
 


