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Algemene Ledenvergadering (ALV)
Zet de volgende datum in je agenda: op 22 maart 2018 wordt weer de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering gehouden. We hopen hier een groot aantal belangstellende leden te mogen
ontmoeten.
De locatie rouleert tussen de drie plaatsen waar wij onze trainingen geven: Haren, Eelde-Paterswolde
en Vries. Dit jaar is het de beurt aan Eelde en wel in:

Café-Theater Boelens
Hoofdweg 83
9761 EC Eelde

Er is voldoende parkeerruimte tegenover het café.
We beginnen om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:40 uur.
De agenda, de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag en de financiële rapportage krijg je
binnenkort nog toegestuurd.

Website
Er zijn een paar wijzigingen doorgevoerd op onze website. De voorpagina bestaat niet meer uit een lijst
van berichten, maar uit een vaste indeling met een aantal artikelen, die op gezette tijden vervangen
zullen worden door nieuwe, zoals aankondigingen van onze evenementen en naar we hopen ook af en
toe een loopverslag of andere bijdragen van onze leden.
Regelmatig komen er bij het secretariaat berichten binnen met aankondigingen van loopjes. Deze
worden nooit naar onze leden doorgestuurd omdat niemand hierom heeft gevraagd. Leden die hier
toch belangstelling voor hebben kunnen deze berichten echter nu wel zelf opzoeken in de berichtenlijst

op de website. Ze zijn te vinden via het berichten-widget op de voorpagina en via het menu Home ->
Berichten.
Alle gepubliceerde nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst in pdf-formaat. Mocht je nog
eens iets in een oude nieuwsbrief willen naslaan, ga dan naar menu Leden -> Nieuwsbrieven.

Clubkleding
We zijn weer een stapje verder: de nieuwe leverancier heeft nu een goed ontwerp van het T-shirt
geleverd. We hopen ook nog een ontwerp te krijgen van de overige kledingstukken zoals jack en
broeken. Daarna krijgen we eerst proefdrukken te zien en als we die goedkeuren, kan er weer kleding
besteld worden. Nog even geduld dus.

Mutaties ledenbestand
Het lijstje van nieuwe leden in de vorige nieuwsbrief klopte helaas niet. De gecorrigeerde nieuwsbrief is
te vinden op de website: ATC ACTUEEL – December 2017.
Nieuw
3 jan - Anne Marieke Kremer
9 jan - Koen Blaauw
14 jan - Frank van Liempd
11 feb – John Poels

Opgezegd
6 jan - Harma Schreuder
7 jan - Inge Zweers

