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IT GIET OAN
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Inmiddels ben ik al twee jaar uw
voorzitter. En? Nou na bijna zo’n 13
verenigingsjaren waren er in 2015
weinigen die zich nog wilde inzetten
in het bestuur van La Tulipe.
Daarom ben ik uw voorzitter
geworden en dan met de intentie om de vereniging een
nieuw leven in te blazen. Of mij dat gaat lukken dat zal de
tijd leren. Ik probeer er alles aan te doen om onze
vereniging te laten verjongen en te laten groeien. Daar
heb ik jullie allemaal bij nodig. Gaan we nu verjongen of
gaan we lekker achterover in onze luie stoel zitten en
afwachten tot het echt afgelopen is?? Inmiddels staat de
enquête online en ik zou het heel fijn vinden als iedereen
deze gaat invullen en een eerlijke mening geeft over het
reilen en zeilen van onze vereniging. Anoniem of op
naam dat maakt mij niet uit. Graag kom met uw ideeën
en ook met die dingen die u graag anders zou willen zien.
Zorg dat “it giet oan”
Ook kan ik jullie verklappen dat eind mei begin juni (vaak
is het weer dan beter als met Pasen) er weer een
ouderwetse “Tulpenrally” van start zal gaan. Dus hou
het Tulpenblad goed in de gaten voor verdere info. Eens
was dit een topper van La Tulipe. Laten wij zorgen dat
oude glorie weer gaat herrijzen.

www.latulipe.net

Het bestuur wenst u allemaal hele fijne feestdagen.
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In oktober hebben een aantal leden van La Tulipe de
Reanimatiecursus gevolgd bij BiSarT. Deze cursus werd
gegeven door het Franse Rode Kruis. Toen is uitgelegd
waarom er bij een reanimatiecursus geen mond op mond
beademing meer wordt geoefend. Hierna is er een
discussie ontstaan binnen La Tulipe of dit wel juist is.
Voordat deze discussie als een olievlek door de vereniging
gaat heeft uw bestuur het Franse Rode Kruis gevraagd om ons nadere uitleg te geven over het waarom van niet
meer oefenen van de mond op mond beademing tijdens een reanimatiecursus. Zodra wij bericht van het Franse
Rode Kruis hebben ontvangen zullen wij u hierover informeren.

Hoezo mond op mond
beademing

Defibrillator nu
wel of niet?

Inmiddels is door ons een offerte
aangevraagd voor de aanschaf van een
defibrillator. De kosten zijn niet alleen de
aanschaf maar ook de plaatsing en het
onderhoud. De totale kosten komen neer
op een bedrag van € 2.066,= inclusief de
onderhoudskosten van € 250,= voor het
eerste jaar. U zult begrijpen dat wij van
deze bedragen zijn geschrokken en het
niet verstandig vinden zo’n grote
investering vanuit het budget van La
Tulipe te doen. Dit betekent niet dat wij
nu definitief hebben besloten om niet tot
aanschaf over te gaan. Wij blijven
zoeken naar een oplossing en gaan ook
elk jaar door met de reanimatie cursus.
Wij houden u op de hoogte.

De enquête staat online!!!!!

Het bestuur hoopt met deze enquête een beter inzicht te krijgen in
wat er zoal leeft, wat verwachten de leden, hoe worden de
clubborrels ervaren, willen we meer of minder activiteiten, willen we
verjongen? Kortom we willen heel graag uw mening. Anoniem of op
naam. Op vrijdag 17 november hebben wij 10 minuten van uw tijd
gevraagd om de enquête in te vullen. Inmiddels hebben hier bijna 60
leden gehoor aan gegeven. Dit is 28% van ons ledenbestand. En u
weet wij willen liefst 100%. Dus heeft u de enquête nog niet ingevuld
doe dat alsnog. U doet ons en de vereniging een groot plezier.
Naar de enquête: http://latulipe.net/enquete.html

De nieuwjaarsreceptie.

Opening BiSarT 1e kwartaal 2018

Elke zaterdag is er om 10.00
uur
Huppelclub en vanaf 12.00 uur de
inloopmiddag. Op de donderdag van de
clubborrels is er vanaf 14.00 uur
schilderclub. De overige dagen is BiSarT
in januari, februari en maart gesloten.

Elke zondag:
Elke donderdag:
Elke zaterdag:

Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie van La Tulipe op
donderdag 4 januari 2018 vanaf 17.00 uur bij BiSarT. Tijdens deze
bijeenkomst zullen wij het glas heffen en tevens zullen wij dan de
uitkomst van de enquête bekend maken. De avond zal worden
afgesloten met een “snertavond”.

Agenda December en Januari 2018

vanaf 14.30 uur Petanque op de banen bij BiSarT (alleen nog in december)
vanaf 14.00 uur Schilderclub bij BiSarT
vanaf 10.00 uur Huppelclub bij BiSarT
vanaf 12.00 uur Inloopmiddag bij BiSarT
Clubborrels in december de 14e en de 28e. Clubborrels in januari op 11 en 25 januari.
Extra activiteiten de komende maanden:
21 december:
Kerstengelen.
26 december:
Kerstwandeling
1 januari:
Nieuwjaarsgolf
4 januari:
Nieuwjaarsreceptie.
Voor verdere informatie zie het Tulpenblad en de website: www.latulipe.net

