Beste leden,
Zoals afgesproken op de JALV in februari 2017 zullen wij jullie ongeveer elk kwartaal
informeren over onze bestuursactiviteiten. Deze informatie is ook te lezen op onze website.
De vakantieperiode zit er weer op, en het einde van het fietsseizoen komt in zicht. Tijd voor
een nieuwsbericht, want er zijn de nodige ontwikkelingen. Daarnaast hierbij ook een
uitnodiging voor de komende ALV (woensdag 19-9). En uiteraard aandacht voor onze
najaars ATB-toertocht op zondag 30 september.
Nieuwe locatie voor de ATB toertochten, ALV en clubbijeenkomsten:
NELSON CITY RESORT OSS
Je hebt het wellicht al vernomen, via via of via de sociale media, wij hebben een nieuwe
startlocatie voor onze ATB toertochten. Dit start al met de komende ATB tocht van 30
september. Nelson City Resort
Oss, dat hoort bij de sportschool
Fitland, is ook de locatie voor onze
ALV en nieuwjaarsborrel.
Het adres is:
Nelson City Resort Oss
Nelson Mandelaboulevard 22
5342 CZ Oss
T: 0412-87 00 40
E: info@nelsoncityresortoss.nl
W: www.nelsoncityresortoss.nl
Wij zijn erg blij met deze nieuwe
samenwerking.
Mogelijkheid spinninglessen en samenwerking op sportief gebied
Fitland heeft diverse faciliteiten die voor ons interessant kunnen zijn, onder andere
spinninglessen op gloednieuwe spinningbikes. Met Fitland zijn wij in gesprek over de
mogelijkheid van spinninglessen voor onze leden, en ook voor overige samenwerking op
sportief gebied. Wij hopen daar in de loop van september over te kunnen berichten.
De afgelopen jaren hebben leden zich op eigen initiatief ingespannen om spinninglessen te
regelen voor onze vereniging. Wij juichen dit soort initiatieven toe, maar vragen jullie om in
deze situatie even te wachten met het maken van afspraken met andere sportscholen.
Gezien de mogelijkheden voor samenwerking en wellicht ook sponsoring willen wij eerst de
uitkomst van de gesprekken met Fitland afwachten. Zoals hierboven vermeld, wij verwachten
meer te kunnen melden in de loop van september.
Sponsoring
Onlangs hebben wij nog een oproep gedaan om mee te denken over mogelijke
(kleding)sponsors. We kunnen nog steeds sponsoren gebruiken. Heb je concrete
suggesties? Laat het ons weten!
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Voorrijden ATB-toertocht 30 september
Voor de komende ATB toertocht is een
mooie route uitgezet, en we hebben wat
extra data geprikt waarop de tocht wordt
voorgereden:
* Woensdag 12-9 om 18.00 uur
* Zaterdag 15-9 om 14.00 uur
* Daarnaast staat zondag 23-9 al op de
kalender
Het voorrijden start bij Fitland / Nelson City
Resort Oss. Heb je een eigen ATB, fiets
dan lekker mee!
Uitnodiging ALV
De ALV vindt plaats op woensdag 19 september om 20.00 uur in de Skylounge van Nelson
City Resort Oss. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
* Nieuwe locatie
* Doorspreken ATB tocht en ontwikkelingen
* AVG (privacy wetgeving)
* Stand van zaken sponsoring, nieuwe kleding
* Rondvraag
Aansluitend is er een borrel in de bar van Nelson City Resort Oss.
Jullie zijn van harte welkom! Mocht je verhinderd zijn, dan ontvangen wij graag een
afmelding.
Bestuursvergaderingen 16 augustus 2018
Naast de bespreking van de actuele punten (zie elders in dit kwartaalbericht) hebben het
volgende behandeld:
# Sponsoring: stand van zaken, ook in relatie tot nieuwe kleding..
# Kleding: De bijbestelling is geplaatst en levering wordt verwacht 2e helft augustus.
# Nieuwe startlocatie: Nelson City Resort Oss.
# Voorbereiding ALV en nieuwsbericht
Met vriendelijke groet, Erik, Marc, Jos, Eric en Ewoud
Bestuur TTC Oss
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