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NIEUWSBRIEF  November 2016 
 
 

Beste leden en relaties, 
 
Het is alweer even geleden dat een nieuwsbrief is uitgegaan van onze vereniging. Het is natuurlijk niet zo dat er al 
die tijd in en rond de vereniging niets is gebeurd, maar verslagen veel van onze activiteiten zijn terug te lezen op 
facebook. https://www.facebook.com/TMLDommelstreek. Graag willen wij u langs deze weg informeren over de 
dingen die nog op het programma staan en leven binnen de club.   

 
 
 
Bijzondere Ledenvergadering 28 november 2016 
 
Omdat er rond deze tijd enkele besluiten genomen moeten worden nodigt het bestuur u uit voor een bijzondere 
ledenvergadering .  
Zo moeten de wedstijden die wij volgend jaar organiseren nu aanmelden bij de KNWU. Voor het organiseren heb-
ben wij uw hulp nodig. Verder wil het bestuur aanpassingen van het kleding beleid en de contributie doorvoeren. 
Uw inbreng is hier zeer gewenst. Wij zie u graag op maandag 28 november om 20:00 uur in ons paviljoen, Kervel 10 
te Geldrop. 
 
 
 

Kleding 
 
Er is gebleken dat er steeds vaker behoeften is aan kleding die wij niet standaard op voorraad hebben. Om aan deze 
vraag tegemoet te komen laten we paskleding komen zodat ook snelpakken, bodywarmers en dergelijken op maat 
besteld kunnen worden. Op zaterdag 3 december van 10:00 uur tot 12:00 uur kan de jeugd komen passen en op 
dinsdagavond 6 december van 19:00 uur tot 21:00 uur de volwassenen. Bij voldoende belangstelling zullen er afrits 
trainingsbroeken besteld worden met het logo van TML Dommelstreek erop.  
Tevens worden er dan foto’s gemaakt van alle individuele renners die gebruikt kunnen worden voor onder andere 
de nieuw aan te vragen licenties. 
 
 
 

Mededelingen van het bestuur 
 

 We hebben al enige tijd vacatures in ons bestuur, het is ins tot op heden nog niet gelukt om deze ingevuld te 
krijgen. Wij zouden graag zien dat er mensen binnen onze vereniging zich bij ons aan komen sluiten.  

 De inloop avond op maandag 5 december gaat vanwege pakjesavond niet door, maar op dinsdag 6 decem-
ber kan er kleding gepast worden vanaf 19:00 uur. 

 U kunt onze nieuwjaarsreceptie alvast in uw agenda noteren. Deze zal gehouden worden op zaterdag 7 janu-
ari 2017 vanaf 20.00 uur in ons paviljoen, Kervel 10 te Geldrop.  

 Op 4 en 5 maart wordt ons jaarlijkse trainingskamp in Valkenburg georganiseerd.  
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Veldtoertocht: 
 
Op 11 december organiseert  TML Dommelstreek samen met tourclub café Wilhelmina de jaarlijkse veldtoertocht. 
Inschrijven en starten is tussen 9.00 en 10.00 uur in ons clubpaviljoen. 
 
Voor meer info, bezoek: http://www.wtccwderonde.nl/ en http://www.ntfu.nl/Kalender/Tochtdetails.aspx?id=42268 
 
 
De organisatie kan uw hulp gebruiken. Als u zich wilt inzetten om de route mee uit te peilen, als verkeersregelaar of 
anderszins kunt contact opnemen met Martijn van den Heuvel Tel. 06 242 545 12. Uw inzet wordt zeer gewaardeerd. 
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