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Rabobank	Clubkas	Campagne	
 
2 september 2019 - Kees van der Tak 
Het is weer zo ver. Voor het vierde achtereenvolgende 
jaar organiseert de Rabobank Arnhem en Omstreken de 
Rabobank Clubkas Campagne. Hiervoor stellen ze dit jaar 
€ 200.000 beschikbaar. Leden van deze bank kunnen hun 
stem uit brengen op de clubs die zij een warm hart 
toedragen. Zij mogen maximaal vijf stemmen uitbrengen 
in de stemperiode van 3 september tot en met 16 
september. Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen 
op LTC Harten krijgt de club een bedrag uitgekeerd. 
In 2016 hebben we € 258,66 ontvangen, in 2017 € 257,51 
en in 2018 € 275,22. We hopen dit jaar deze stijgende lijn 
te kunnen voortzetten. Dus leden van de Rabobank Arnhem en Omstreken, doe je best en 
stem op LTC Harten. 

 

Verslag	regiocompetitie	Team	3	
 
5 september 2019 - Tonny Peelen 
De zomerregiocompetitie zit er weer op. Nadat we 
eigenlijk een bijeengeraapt clubje bij elkaar gescharreld 
hadden, hebben we het er uiteindelijk prima vanaf 
gebracht. 
Netjes in de middenmoot terechtgekomen met onze 35 
punten. 
Ons team bestaande uit John, Jos, Cees, Mieke, Tineke 
en ondergetekende, hebben het allemaal ontzettend 
gezellig gevonden. Was leuk om veel oude bekenden 
weer terug te zien. 
Veel overleg gehad met onze tegenstanders om de wedstrijden te vervroegen vanwege de hitte 
en zodoende alles wel door te laten gaan. Gelukkig ook geen blessures opgelopen, behalve 
John die op de een na laatste wedstrijd zijn knie verdraaide. 
Graag wil ik ook onze trouwe supporters bedanken voor jullie aanmoedigingen, nou ja, 
waarschijnlijk kwam men ook voor het lekkere gebak, wat heeeeeel lekker was. 
Enfin wij hopen er het volgend jaar weer bij te zijn, in goede gezondheid, wel te verstaan, op 
onze leeftijd is dat niet vanzelfsprekend. 

 



Verslag	Kennismakingsmiddag	
 
7 september 2019 - Ineke Hoekerswever 
Op zaterdag 24 augustus werd er een middag 
georganiseerd voor alle nieuwe leden en proefleden 
sinds 2018 (dat zijn er 26 in totaal). Ik vond het een 
heel leuk idee en heb mij opgegeven voor deze 
middag. Helaas waren er weinig nieuwe leden (en die 
kende ik al) maar gelukkig waren er ook leden (de z.g. 
maatjes)  aanwezig die al langer bij de club spelen. 

We begonnen met koffie/thee en zelfgebakken cake van 
Carla. Daarna kregen de “nieuwe” leden op de baan 
instructies van Rinus en de andere “oudere” leden 
speelden samen met ons een partijtje. Na een uurtje was 
er een pauze en werden we getrakteerd op heerlijk vers 
gesneden fruit en/of een ijsje. Het was bloedheet dus dat 
was heerlijk verfrissend. Dit werd allemaal prima 

verzorgd door Janny. Hierna wederom een uurtje de baan op o.l.v. Rinus. Ondertussen was 
Janny bezig om ervoor te zorgen dat wij na afloop heerlijke bitterballen en hapjes kregen met 
een drankje ter afsluiting. Ik vond het een leuke, gezellige en sportieve middag en ik voel mij 
echt welkom bij de club. Wel jammer dat er zo weinig nieuwe leden waren… 

Hartelijk dank voor de organisatie! 

 


