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Nieuwsbrief januari 2018

De storm die kortgeleden over het land raasde heeft op een aantal terreinen grote schade
aangericht. In het weekend is er al met man en macht gewerkt om omgewaaide bomen en
afgebroken takken weg te halen en de terreinen weer veilig te maken.
Een aantal afdelingen organiseert de komende tijd extra werkdagen. Kijk eens in de agenda
of op Facebook waar jij misschien nog een helpende hand kan bieden.
Bekijk agenda

24 maart: Algemene ledenvergadering
Op 24 maart wordt de jaarlijkse Algemene
ledenvergadering georganiseerd in 't Lichtpunt in Huis
ter Heide.
De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de
site, bij de beleids- en vergaderstukken. Het streven
is alle stukken begin februari compleet op de website
te hebben staan.
Stukken ALV

Voorjaarsledenvergaderingen
Van februari tot begin maart worden de
voorjaarsledenvergaderingen gehouden ter
voorbereiding op de ALV. De afdelingen houden
hun vergadering op:
7 februari: Nijmegen
8 februari: Gooi & Vechtstreek
9 februari: Oost
12 februari: Den Haag
14 februari: Noord
20 februari: Rotterdam
22 februari: Utrecht
24 februari: Hart van Holland
3 maart: Kennemerland
Kijk in de agenda voor de precieze locatie en
aanvangstijd. De algemene agenda en de
stukken voor de ALV zijn hier te vinden.
Van Amsterdam en Veluwe heeft de redactie nog
geen datum doorgekregen.
Agenda

10-11 februari: Winterkamp in Lochem
Jong en oud, tent- en caravankampeerders,
ervaren en niet-ervaren winterkampeerders en
niet te vergeten introducés: iedereen is van van
harte uitgenodigd. Wandelingen, warm rond het
kampvuur, gezamenlijk eten en drinken...
Bekijk het uitgebreide programma en kom begin
februari naar Lochem!
Winterkamp Lochem

14-15 april: bridgekamp Austerlitz
Het lijkt nog héél ver weg, maar in april wordt in Austerlitz
alweer voor de 23e keer het Bridgekamp georganiseerd.
Wil je meedoen, zet dan nú de datum in je agenda en meld
je aan bij Nelleke van der Meulen. Aanmelden kan tot 31
maart.
Kijk voor meer informatie ook nog even op de site.
Bridgekamp

Sneeuwster?
Wie o wie heeft in december de sneeuwster gewonnen van de
Zwerfgroep? Wie herkent zichzelf op deze foto?
Als er op beide dagen van een zwerfgroeptocht meer dan 3 cm
sneeuw valt, wordt de sneeuwster uitgereikt. Dat was alweer
heel wat jaren geleden, maar dankzij de sneeuw van afgelopen
december kan hij eindelijk weer eens worden uitgereikt.
Lees hier waar je je ster kunt ophalen.

CCI-kaart: laatste mogelijkheid
Vergeet je je CCI-kaart niet? Tot uiterlijk 15 februari is
het mogelijk om via de website deze kaart aan te vragen. Kosten
€ 10,-.
CCI-kaart

Nieuwsbrief
Maandelijks brengen we je via de nieuwsbrief op de hoogte van actuele zaken en activiteiten
die er georganiseerd worden.
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 voor de nieuwsbrief? Laat ze zich
aanmelden (rechts onderin op kampeerclub.nl) Het is, naast Buitenspoor en de website,
dé manier om bij de club betrokken te blijven.
Alle eerder verzonden nieuwsbrieven vind je in het nieuwsbriefarchief.
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