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VORMER
Terug van vakantie..! 
Het bestuur zit me op de 

hielen. Er is geen tijd om 

effe rustig na te mijmeren 

over m’n vakantie Er moet 

dringend een nieuwsbrief 

uit. Het onderwerp? Het 

afgelopen Lustrumfeest… 

Het Lustrumfeest? Dat is 

toch geen nieuws meer?  

Daarover krijg ik het gelijk 

aan mijn zijde, maar of de 

lustrumcommissie nógmaals 

in het zonnetje gezet kan 

worden…

 
 

De Lustrumcommissie 

 

Natúúrlijk, het kan niet 

genoeg worden benadrukt 

dat dankzij de commissie-

leden Karen van Dam, Maike 

van Heel, Astrid 

Hoogerbrugge, Jolien Arts, 

Roosmarijn Zoeteweij en 

Wim Benda het een 

grandioos feest geworden is. 

Nogmaals -niet alleen 

namens het bestuur maar 

van alle leden- heel 

hartelijke bedankt, jullie 

hebben een geweldige feest 

neergezet! 
(op de foto ontbreekt 

Roosmarijn…) 

 

En verder… 
Wanneer je door de vakantie 

een aantal weken niet op 

Vormer bent geweest , is er 

altijd wel wat nieuws op te 

pikken. Je moet wel de juiste  

 
 

leden treffen. Zo sprak ik 

onder meer met een 

adviseur van het bestuur, 

die overigens verder 

anoniem wil blijven, die mij 

vertelde dat de invulling van 

de bardiensten steeds 

lastiger wordt. Het gevolg is 

dat er te veel een beroep 

gedaan moet worden op een 

te kleine groep vrijwilligers. 

Als oplossing wordt nu 

gedacht om –net als bij alle 

andere Wijchense 

tennisverenigingen- een 

verplichte bardienst in te 

stellen… Voor LTV Vormer 

zou dat een cultuurbreuk 

betekenen. Sinds de 

oprichting –al 40 jaar dus- 

worden praktisch alle 

werkzaamheden binnen de 

vereniging door de leden 

opgepakt en uitgevoerd. De 

adviseur benadrukte dat het 

nog maar een denkrichting is 

en dat wanneer er andere 

mogelijkheden zijn, het 

bestuur deze graag zou 

horen… 

Dus, heb je een goed idee? 

Kom er mee voor de dag. Wil 

je een bardienst draaien? 

Geef je op!  

Loesje is leuk om te lezen, 

maar samen met een 

tennismaatje invulling aan 

Loesje geven is nóg leuker..!      
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