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Nieuwsbrief september 2017

Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Over een paar dagen beginnen we al aan
clubjaar 2017/2018. Dat betekent veel werk voor de (afdelings)penningmeesters en het
clubbureau. Het voorbije jaar wordt afgesloten en de komende weken worden de
lidmaatschapsgelden voor het nieuwe jaar geïnd. Gelukkig hebben al veel leden een
automatische incasso afgegeven, wat het werk voor het clubbureau verlicht.
Het verzoek om betaling van je lidmaatschap wordt, als we je mailadres hebben, per mail
verstuurd. Houd daarom je mailbox in de gaten en kijk voor de zekerheid eens in je spambox.
En snel betalen scheelt het clubbureau veel werk en jou extra geld, dus doen!

Werkweekenden
In de clubagenda zie je voor de maand oktober
vooral werkweekenden gepland staan. Er moet
onderhoud gepleegd worden om de terreinen
'winterklaar' te maken. Kom je ook een dag of een
weekend helpen?
Voor de werkers staat er warme koffie, thee en
natuurlijk een stevige soep klaar!
Clubagenda

Facebook
Al meer dan 1600 leden wisselen via de openbare Facebookgroep
NTKC kampeerclub nieuwtjes en ervaringen uit over het wel en wee
van onze club en het kamperen. Het enthousiasme spat ervan af!
Is het niet geweldig om te zien wat iedereen post na een weekendje
kamperen of werken op een terrein? Ook veel afdelingen plaatsen
berichten over wat er gebeurt op hun terrein.
Neem eens een kijkje en doe mee:
https://www.facebook.com/groups/NTKC.Kampeerclub/
NTKC Facebookgroep

Pas op: werk in uitvoering!
Er wordt hard gewerkt aan de structuur
van de website. We hopen met wat
aanpassingen de site overzichtelijker te
maken. De afdelings- en sectiepagina's
vallen bijvoorbeeld niet meer onder
terreinen, maar zijn geplaatst onder een
nieuwe kop: bestuur.
De beleids- en vergaderstukken zullen
ook onder dit kopje komen te staan.
Ook kun je nu 'kamperen in het buitenland' en de speciale pagina's over fiets- en
winterkamperen direct vinden bij Puur NTKC onder de kop Beleef de NTKC.
We hopen de site in de loop van oktober op orde te hebben, nog even geduld dus!
Website

Oktober: najaarsledenvergaderingen
In oktober worden de najaarsledenvergaderingen
georganiseerd. Alle afdelingen en secties hebben
hun vergaderdatum doorgegeven.
Wil je meepraten en -beslissen over wat er in de
club gebeurt en andere clubleden ontmoeten, kom
dan eens naar zo'n vergadering.
In de agenda is te vinden wanneer jouw afdeling
de bijeenkomst organiseert.
Clubagenda

Buitenspoor
Het laatste Buitenspoor van 2017 valt deze week op de mat. Dit
keer staat ons terrein De Brobbelbies centraal en is er onder
andere een special opgenomen over licht in en om de tent.
En wist je dat je dit Buitenspoor en oudere nummers (tot 2009) ook
online kunt bekijken?
Buitenspoor

Nieuwsbrief
Maandelijks brengen we je via de nieuwsbrief op de hoogte van actuele zaken en activiteiten
die er georganiseerd worden. Alle eerder verzonden nieuwsbrieven vind je in het
nieuwsbriefarchief. Heb je nieuws of een agendapunt, gebruik dan het agenda- of
nieuwstipformulier om een bericht door te geven.
Ken je NTKC'ers die zich nog niet hebben opgegeven? Laat ze zich aanmelden voor de
nieuwsbrief! (rechts onderin op kampeerclub.nl) Het is, naast Buitenspoor en website, dé
manier om bij de club betrokken te blijven.
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