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Wij sámen..?
Het is best vaak hét gespreks-
onderwerp voor en na het tennissen:
de verplichte bardiensten. Over het
algemeen wordt het nogal laconiek
opgenomen. Het wordt een logisch
voorstel gevonden. Immers, iedereen
wil graag dat het clubhuis open is. Links
en rechts worden al verbonden
gesloten: zullen wij sámen draaien?
Als ik niet kan, zullen wij dan ruilen..?
Maar ook: ik betaal die € 30,- wel dan
ben ik er vanaf…
Ja, het afkopen is een mogelijkheid,
maar die € 30,- staat nog niet vast. Het
zou best eens op een hoger bedrag uit
kunnen komen, of en dat is ook
mogelijk, een lager bedrag. Dat ligt aan
het besluit tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 27 november.
Het is dus wel zaak dat je komt, als je
invloed wil uitoefenen op de
besluitvorming..!

Linke soep...

geworden. Er lopen biologen rond die
beweren dat er in de wereldzeeën
rond het jaar 2050 meer plastic afval
te vinden is, dan er vissen in
rondzwemmen. Waar of niet waar, we
moeten er iets mee en LTV Vormer
doet er iets mee! Vanaf 14 november
gaan we plastic flessen apart
inzamelen. De lege flesjes van sport-
dranken en van water gaan dus niet
meer bij het restafval, maar komen in
een aparte container. Ze worden
gerecycled. Velen van ons weten thuis
al niet beter, dus we zullen er snel aan
gewend raken. Overigens, ter
geruststelling, die 1.500.000.000
flesjes komen niet allemaal van
Vormer af. Het gaat hier om het totale
consumentengebruik. ;-)

Wat moet je met linke soep?
Opruimen! Daar wil je niets mee te
maken hebben. Het is trouwens
overdrachtelijk bedoeld want met de
soep uit ons clubhuis is niets mis mee.
Het gaat om de 1.500.000.000 plastic
flessen die we met elkaar slechts één
keer gebruiken en daarna weg-
kieperen. Da’s een groot probleem

Wellicht een verrassing, maar de
nieuwe website , www.Vormer.nl is
operationeel. Opmerkingen?
Verbeteringen? Laat maar horen wat
je er van vindt..!

Nog even dit..!
Op 27 november is er een ingelaste
Algemene Ledenvergadering. Naast
de begroting gaan we het ook
hebben over de openstelling van het
clubhuis. Aan de openstelling zijn
weliswaar de bardiensten
gekoppeld, maar het gaat om de
ópenstelling. Immers, het clubhuis is
het centrale hart van LTV Vormer. In
het clubhuis worden niet alleen de
resultaten van het tennissen
besproken, maar ook hoe het met je
tennisvrienen gaat, hoe gaat het met
het kinderpardon, wat moeten we
met het klimaatakkoord, hoe waren
de vakanties? Kortom daar ontstaan
niet alleen vriendschappen, ze
vinden er ook de bevestiging en ze
beklijven er. Het is dus zeker waard
om naar de ALV te gaan en daar met
trots mee te stemmen over het
klimaat bij LTV Vormer..!
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