Thaise Rashonden Club Nederland
Opgericht 5 september 2004
Vinkenbroek 137
4871 JD Etten-Leur
Telnr. 0032- 476259375
Website: www.trcn.nl
E-mail: info@trcn.nl

Ruiselede (BE), 13-08-2020

Beste lezer,
Allereerst hopen we dat alles goed gaat met u en uw naasten. We hebben allen een zeer
bijzondere tijd achter de rug en blijven toch nog in een stroming van onzekerheid. Echter mogen
we als vereniging eindelijk weer wat activiteiten organiseren en dan is het zaak enige verloren
tijd in te halen.
Daarnaast hadden we graag in september wederom onze Thai Weekend gehouden, maar helaas
heeft de Corona hier roet in gegooid. De organisatie en bungalowpark waar we graag mee wilden
gaan samen werken heeft de Beste Hondendag geannuleerd daarnaast proefden we erg veel
onzekerheid bij onze leden dat een heel weekend op een vakantiepark toch nog niet geheel
gewenst was..neemt niet weg dat we u..onder de juiste omstandigheden en richtlijnen,
Graag als lid van de TRCN uitnodigen om op zondag 13 september 2020 aanwezig te zijn bij onze
Algemene Ledenvergadering en gezamenlijke activiteit. Iedereen die reeds lid is van de
vereniging is welkom om hier aan deel te nemen en zijn/haar mening te delen.
We willen graag om 13:00 uur verzamelen bij:
Eetcafé Pagnevaart, oude Antwerpsepostbaan 79, 4741 SG Hoeven
meer info: www.eetcafepagnevaart.nl
Waarna we starten met een aangelijnde wandeling van ongeveer 2 uur door een mooi bosgebied.
(leden en niet leden mogen kosteloos deelnemen)
Vervolgens mogen we samen met de leden en onze aangelijnde honden rond 15:00 uur de voor ons
gereserveerde zaal/ruimte betreden. We zullen hier genieten van een bak koffie/thee waarbij
we zullen starten met onze ALV. Wij willen u vragen de bijgestuurde stukken goed door te
nemen zodat we de onderstaande punten in een vloeiend tempo kunnen bespreken.
Agenda punten zijn:
goedkeuring notulen ALV 2019

Ingekomen stukken secretaris
financieel overzicht
kascontrole
Verkiezing nieuwe kascontroleurs
nieuws ledenadministratie Folders
Wandeling en activiteiten
Clubmatch 2021 (5 jaar Thai bangkaew bij de vereniging)
September weekend/activiteit
wat er ter tafel mag komen

DAN……is het tijd voor???

Na deze vergadering hopen we verder te gaan met een mooi 2020/2021.. dit willen we graag met
u inzegenen met een gezellige BBQ. Dit omdat ons Thai Weekend niet door kon gaan, maar we de
gezelligheid toch nog een beetje terug willen halen die we samen kennen. Deze BBQ zal bestaan
uit diversen vlees soorten, stokboord, heerlijke smeersels en salades. Daarnaast heeft ieder lid
van de TRCN recht op 4 consumpties bier/wijn/frisdrank.
Kosten voor de BBQ zijn voor leden €20,- niet leden zijn de kosten €25,Wij verzoeken u om zich aan te melden vóór 5 september 2020 met hoeveel personen en honden
u komt. Geef goed door of u de gehele middag komt of misschien een deel?
Ook vragen wij u om de kosten van de BBQ voor 5 september 2020 over te maken op rekening
NL23RABO0102282552 / BICnr: RABONL2U TNV Thai Ridgeback Club Nederland
onder vermelding aantal personen en uw naam.
U deelname mag u doorgeven via mail: secretaris@trcn.nl of
telefoninsch naar: 0032-476259375 (belgië) of 076-5010027 (nederland).

Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Namens het gehele T.R.C.N. Bestuur:
Karel Eeckhout (voorzitter)

