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LTC HARTEN 
Tennisvereniging voor de senioren 

Nieuwsbulletin 

Nieuws in februari - april 2015 

Webmaster legt zijn functie neer 

Kees van der Tak heeft functie van de webmaster overgenomen van Wally Huijbregts. 
Aan mijn opvolger zal ik alle informatie verstrekken om de site voort te zetten. Tot de tijd 
van overname zal de site in stilte kunnen voortleven. Onderwater 

Wally Huijbregts 
20 febr 2015 

Bij deze wil ik Wally bedanken voor het werk als webmaster. Ik vind dat de website er keurig 
uitziet en zal me dan ook beperken tot het bijhouden van de site. Gezien mijn andere taken 
binnen de club zou het fijn zijn wanneer iemand zich meldt om de functie van webmaster 
over te nemen. 

Kees van der Tak 
20 febr 2015 

  

Telefoonlijst 

Wanneer er leden zijn die niet wensen te worden opgenomen in de telefoonlijst dan is dat 
natuurlijk mogelijk. Stuur een mail naar de webmaster en ik regel dat per omgaande. De 
naam geheel verwijderen of alleen het telefoonnummer is geen bezwaar. Toen ik met de site 
begon in 2008 is er een bestuursbesluit geweest dat de lijst een hulp kon zijn om 
tennispartners te zoeken. Vandaar dat de lijst op de site staat. 

Wally Huijbregts 
14 febr 2015 

  

  

  

http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2015/02/177-Onderwater-opnamen-Be.pps
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Notulen ledenvergadering 26 Jan 2015. 

De notulen van de ledenvergadering 2015 zijn in te zien door te klikken op 20150126 
Notulen ALV2015 

Jeannette Weber 
14 febr 2015 

  

Leden mutaties vanaf 1 februari 2015: 

Opzeggingen 

Leen van Ee 
Corrie van Ee 
John Holleman 
Albert van der Kolk 
Nolly Rikken 
Jaap Schouten 
Fred Smit 
Joke Smit 
Jan Suvé 
Jeen Velkers 
Ilse Velkers-Huiberts 
Ans Weggemans-Schuurman 

Nieuwe leden 

Titia Bakker 
Martin Both 
Dick Brugman 
Wim Burger 
Anne van Laar 
Enna van Laar van 
Ingrid Lenselink 
Ben Peters 
Gezienus Schieving 
Aart Schippers 
Beppie Schippers 
Martin van Vliet 
Liza Walta 
Piet van Willigen 

  

http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2013/01/20150126-Notulen-ALV2015.pdf
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2013/01/20150126-Notulen-ALV2015.pdf
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Aanleveren kopij voor deze nieuwsrubriek 

Berichten, verslagen of wat je kwijt wil mag je mailen naar mijn adres: 
Teksten niet te veel opmaken met tabs, vele spaties achter elkaar, etc. 
Foto's niet in de tekst zetten maar apart mailen. 

De inhoud van de aangeleverde tekst is de verantwoordelijkheid van de indiener van het 
bericht. Wanneer de inhoud van het nieuwsbulletin te groot is, wordt de rubriek vernieuwd. 
De oude nieuwsbulletins zijn in te zien via de pagina "Archief". 

Kees van der Tak 
kees@vdtak.eu 

  

 


