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Beste HTC-leden, sportleiders, verpleegkundigen,  

In deze eerste nieuwbrief van het jaar volgen een aantal korte bericin februarihten 

 

Enkele wijzigingen in februari 

• Vorige week is per mail al gemeld dat de koffie en thee op dinsdag 6 februari in de aula aan de 

overkant wordt geschonken omdat er in de aula in het A-gebouw een ouderavond is. Er zal 

vanaf 17.00 uur een bestuurslid aanwezig zijn bij de aula in het A-gebouw aanwezig zijn om 

de spullen aan de sportleiders en verpleegkundigen uit te delen. De spullen kunnen vanaf 

21.00 uur worden ingeleverd in de aula aan de overzijde. De daar aanwezige bestuursleden 

zullen  de spullen daarna weer opruimen.  

• Dinsdag 20 februari is onze  aula in het A-gebouw wederom in gebruik voor een ouderavond  

en ook de aula aan de overkant is dan bezet. Er zijn die avond helaas geen geschikte locaties 

voor koffie en thee beschikbaar.  De procedure voor de uitdeling en inzameling  van de spul-

len is dezelfde als op 6 februari. 

• Op 27 februari is er vanwege schoolvakantie geen sporten. Dat is besloten in overleg met de 

sportleiders. 

ALV 16 april 

 

• Op maandag 16 april hebben we om 20.00 uur onze eerste algemene ledenvergadering van het 

jaar. U kunt deze datum vast in uw agenda noteren. 

 

Fietstocht 3 juli 

 

• De fietstocht  wordt dit jaar  gehouden op 3 juli 2018 (zet de datum in je agenda). De organi-

satie is in handen van Gerard Schoenmaker. Je kan je t.z.t. opgeven, eventueel met partner. 

 

• Opzet van de fietstocht (circa 28 km): ·Verzamelen in de kantine van het Driestar College, 

Bleulandweg / Ronsseplein om 18.00 uur. Bij vertrek krijg je een hesje, een routeomschrij-

ving, een flesje water en iets te eten voor onderweg. 

Start eerste groep circa 18.20 uur. Onderweg wordt er gestopt voor een kopje koffie of thee en 

een appel.Fietstocht eindigt weer aan de Driestar waar nog een kopje koffie klaar staat. 

 

Dick Nijman 

Secretaris HTC   


