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Nieuwsbrief februari 2018

Er komen nog wat koude dagen aan, maar de zon begint al aan kracht te winnen. Heerlijk
weer dus om een dag buiten te werken of al voorzichtig te gaan denken aan een paar mooie
kampeerdagen.
De agenda begint zich te vullen met allerlei evenementen die afdelingen en secties
organiseren. Kijk eens in de agenda waar jij dit jaar zin in hebt!
Bekijk agenda

24 maart: Algemene ledenvergadering
Op 24 maart wordt de jaarlijkse Algemene
ledenvergadering georganiseerd in 't Lichtpunt in Huis
ter Heide. We hopen je daar te zien.
De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de
site, bij de beleids- en vergaderstukken.
Stukken ALV

Werkdagen en werkweekenden
In maart worden op veel terreinen werkdagen en
werkweekenden georganiseerd. Kom je een
keertje meehelpen om de terreinen kampeerklaar
te maken? Hieronder zie je wanneer je op jouw
favoriete terrein aan de slag kunt:
3-4 maart: Hazerswoude
9 maart: Winterswijk
10 maart: Bladel
10 maart: Eenrum
10 maart: Ouddorp
10-11 maart: Huizen
10-11 maart: Leusden
10-11 maart: Ootmarsum
10-11 maart: St. Geertruid
17 maart: Austerlitz
17 maart: Ugchelen
17 maart: Haastrecht
17-18 maart: Schaijk
17-18 maart: Winterswijk
24 maart: Ellewoutsdijk
24-25 maart: Huizen
24-25 maart: Lochem

Bekijk agenda

18-19 augustus: Shakespearekamp Zorgvlied
Heb je de datum al in je agenda gezet? Tot
1 maart kun je je inschrijven op dit gezellige
weekend in Zorgvlied en de speciale
bosuitvoering van King Lear in Diever
meemaken.
Lees hier wat er te doen is en grijp je kans!
Shakespearekamp

Winterkamperen
Ben je van plan met dit mooie winterweer te gaan kamperen
binnenkort? Laat je inpireren door de pagina
winterkamperen op kampeerclub.nl!
Lees de nuttige tips en verwarm aan de mooie verhalen van je
clubgenoten. Als je goed voorbereid op pad gaat is
winterkamperen een prachtige ervaring. En wie weet heb je
daarna zelf nog tips voor andere clubgenoten!
Winterkamperen

beleids- en vergaderstukken
Kijk je wel eens op de website bij de pagina
beleids- en vergaderstukken? Daar vind je
niet alleen de stukken voor de komende
vergaderingen, maar ook verslagen van
afgelopen vergaderingen. Ook worden
daar de beleidsstukken neergezet, zoals de
zaagbevoegdheid (wie mag er wel en niet
zagen op de terreinen).
Heb je een vraag over een regeling of kun je
iets niet vinden, laat het ons weten!
Beleids- en vergaderstukken

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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