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Juni 2017

Jun i  i s  de  maand  van  de 
toernooien en competities.

Een  Tenni s toer nooi ,  een 
Petanque  toernooi  en  de  3e 
competitiewedstrijd  van  de 
Golf.

Zie ook de uitgebreide agenda 
elders  in  deze  nieuwsbrief  en 
kijk  ook  regelmatig  op  de 
website  van La Tulipe  naar  de 
meest actuele agenda.

www.latulipe.net 

Op  deze  manier  zal  u  niets 
ontgaan  omtrent  activiteiten 
van  onze  vereniging  en  van 
derden. 

 

Editorial voorzitter. 

 Secretaris voor La Tulipe!!!
Sinds het voorjaar van 2016 zijn wij op zoek naar een secretaris. 
Die is binnen het ledenbestand van La Tulipe moeilijk te vinden. 
De penningmeester  neemt een groot  deel  van  de  taken van  de 
secretaris  nu  over  en  zowel  Beer  als  ik  doen  ook  nog  allerlei 
secretarieel  werk.  Inmiddels  heeft  ook Frans Stouten te kennen 
gegeven  in  het  bestuur  te  willen  komen.  Echter  Beer  en  Frans 
willen  niet  de  functie  van  secretaris  vervullen.  We zijn  dus  wel 
weer met 5 bestuursleden, maar de vacature van secretaris  blijft 
nog steeds openstaan. Het bestuur is van mening dat er nu wel snel 
een  nieuwe secretaris  moet  komen.  Willen  we de  vereniging  in 
beweging  houden  moet  er  voldoende  tijd  vrijkomen  voor  de 
bestuursleden om activiteiten te ontwikkelen om de vereniging te 
verjongen. Daarnaast is het belangrijk dat de secretaris permanent 
woonachtig is in Frankrijk en enige bestuurlijke ervaring heeft. 

Het  meedoen  aan  een  vereniging  is  wel  vrijwillig  maar  niet 
vrijbli jvend.  Hiermee  wordt  bedoeld  dat  er  ook  op  uw 
medewerking wordt gerekend. Niet alleen met het opzetten van 
activiteiten maar ook met het bestuurswerk. Wij zijn aangetreden 
in 2015 en vol enthousiasme, en nog steeds, maar zonder extra hulp 
wordt het voor ons onhoudbaar. 
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1e, 8e, 15e 14.00 tot 17.00 uur Schilderclub bij BiSarT
22e en 29e

3e, 10e, 17e 10.00 tot 12.00 uur Huppelclub bij BiSarT
en 24e Gezamenlijk werken aan een betere conditie

3e, 10e, 17e 12.00 tot 18.00 uur Inloopmiddag BiSarT
en 24e Bridgen, klaverjassen, biljarten of gewoon een gezellig 

praatje en drankje.

4e, 11e, 18e 14.30 tot 17.00 uur Petanque bij BiSarT
en 25e

5e, 12e, 19e 10.00 uur Wandelclub. Kijk voor de verzamelplaats op de      
en 26e website: www.latulipe.net “Agenda” vanaf 18.00 uur de 

zondag voorafgaande aan de wandeling.

8e en 22e 17.00 tot 19.30 uur Clubborrel bij BiSarT
Op donderdag 8 juni zal Mick Jonker een korte 
presentatie geven over de activiteiten van Arcades.
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Vervolg Agenda juni 2017 
13e 9.30 tot 12.30 uur Tennistoernooi op de banen van Le 

Coux met aansluitend om 13.00 uur lunch in Siorac bij Les 
Quatre Feuilles. Opgeven bij Renee van Soest: 
renee.van.soestkoedam@gmail.com tot uiterlijk vrijdag 9 juni.

15e 9.30 uur Golf 3e competitiewedstrijd. Aanmelden bij Sylvia 
Wamsteker: sylviawam@hotmail.com 

27e 9.30 tot 17.00 uur Petanque toernooi inclusief lunch.
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 25 juni bij Arno van de 
Ven: devennetjes@outlook.com

Kosten: € 20,= inclusief lunch.

Lieve leden van La Tulipe wilt u aan een activiteit meedoen 
meldt u dan zo spoedig mogelijk aan en wacht niet tot de 
laatste inschrijvingsdag. Dit is namelijk heel vervelend voor 
degene die het organiseert. Namens de organisatie  
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