Nieuwsbrief LTC ’t Harde

NB 17-2019

Inleveren lotenboekjes Grote Clubactie
In de laatste jaren heeft de GC actie ons vereniging flinke bedragen opgeleverd, die voor een
groot deel besteed zijn aan extra activiteiten en/of materialen voor de jeugd.
Alle junior- en seniorleden van onze vereniging hebben enkele weken geleden een lotenboekje
ontvangen met begeleidend schrijven.
De datum voor het inleveren van de lotenboekjes is eigenlijk nu voorbij. Daarom een dringende
oproep om de boekjes (ook niet gebruikte boekjes!!) z.s.m. in te leveren.
Graag vóór maandag 11 november!
In het paviljoen staat een doos waar de boekjes in kunnen worden gedeponeerd. Als het paviljoen
dicht is kan men het boekje in de LTC brievenbus gooien (aan het grote hek) of in de brievenbus
van Frank Pongers (jeugdcommissie), Korhoenpad 7. DOEN!!!

Betalen
Helaas moet het bestuur (vooral de penningmeester) steeds vaker constateren dat men slecht
omgaat met het betalen van genuttigde consumpties in ons paviljoen. Regelmatig treft hij
anonieme briefjes aan in de kas met daarop gebruikte consumpties en een bedrag.
Dit is absoluut niet de bedoeling!!
We hebben gezorgd voor betalingsgemak doordat men nu kan pinnen en contant betalen blijft ook
nog altijd mogelijk. Mocht het (bij hoge uitzondering) een keer echt nodig zijn (geen geld en geen
pinpas bij de hand) laat dan een briefje achter in de kas met daarop de datum, je voor- en
achternaam en het bedrag. Betaal deze openstaande rekening vervolgens de eerstvolgende
keer dat je op het park bent!
Verder blijken sommige leden onze kas te gebruiken als bank! Mag ik meer pinnen, of erger nog
kan ik ……..euro pinnen om vervolgens dat bedrag contant uit de kas nemen. Ook dit is echt niet
zoals we het willen. We zijn geen bank of geldautomaat!!
En dit soort acties (en transacties) kosten onze vereniging geld.
Graag aandacht hiervoor en dank voor de medewerking!

Oliebollentoernooi
Zet vast in je agenda: Vrijdag 27 december Oliebollentoernooi: 18.00 uur tot ………...
Binnenkort meer informatie via nieuwsbrief, mail en onze site.

Op onze site vind je altijd de meest actuele informatie, foto’s en interessante nieuwsfeiten.
Kijk op:

www.ltc-tharde.nl

