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Voorwoord van de Secretaris 
 

TFC Weesp plannen bijna klaar  

voor de toekomst 

 

Het bestuur heeft haar ideeën voor de 

komende jaren voor TFC Weesp op papier 

gezet en recentelijk gedeeld met de 

commissieleden. 

Zij wil deze nu ook graag aan alle leden 

presenteren en bespreken of hierop nog 

aanpassingen nodig zijn. De financiële 

uitwerking hiervan voor het komende jaar is 

ter vaststelling opgenomen in de begroting 

2016. 

De plannen zijn ambitieus en veelbelovend 

maar het woord is dus nu aan jullie om 

gezamenlijk tot een goed en uitvoerbaar plan 

voor de toekomst te komen! 

 

We zien je dan ook graag  

 bij de ledenvergadering 

 op 16 december om 20.00 uur. 

 

Wim van der Spek, Secretaris 

 

 

 

Verjaardagen december / januari 
 

 5   december Ralph Odijk 

 11 december Hans Kuijl 

 14 januari Ko Anthonisse 

 20 januari Jan Calis 

 22 januari Tjitske Kummer 

 22 januari Ferry Ortiz Aldana 

 26 januari Willy Verweij 

 27 januari Alma Mafait 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve 

en gezonde verjaardag toe. 
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Doorgeven gereden kilometers 

in 2015 
 

Om het km klassement op te maken kunt u uw 

gereden kilometers in 2015 weer doorgeven. 

Hiermee maken we de klassementen op en we 

kunnen de prijzen uitreiken op de 

jaarvergadering op 15 februari. De huidige 

stand voor de wereldbeker staat op de website 

onder wereldbeker. 

 

U kunt de km doorgeven door een mail te 

sturen naar mij wimspek@gmail.com of een 

belletje naar 036- 5374344. 

NTFU pas en kalender 

rechtstreeks naar de leden  
 

In 2016 wordt de NTFU ledenpas en de 

kalender rechtstreeks naar de leden gestuurd. 

De distributie via ophaalpunten in elke 

provincie en dan uitdelen per vereniging 

leverde veel problemen op dus vandaag deze 

oplossing. 

 

 

 

  

Nieuwjaarsreceptie 3 januari 
 

 

Het bestuur nodigt je uit om op 3 januari vanaf 

14.00 uur gezamenlijk het nieuwe jaar in te 

luiden en elkaar de beste wensen over te 

brengen. We zien je dus graag in het 

clubgebouw voor een gezellige start van het 

nieuwe jaar!

Jaarvergadering op 15 februari 
 

 

Op maandag 15 februari houden we onze 

jaarvergadering en staat o.a. de goedkeuring 

van de financiële cijfers over 2015 op de 

agenda. 

Reserveer deze datum alvast in je agenda. 

 

Wim van der Spek 

Secretaris 
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