2019 … Hopen tegen beter weten in ??
UNION – INFO 2019 – Augustus - NR.3
==========================================================================================
Binnen de vereniging hebben we eigenlijk maar een paar keer per jaar gezamenlijk contact. Toch zijn er soms
zaken die we u willen melden of met u willen delen voordat er bijvoorbeeld allerlei geruchten de ronde doen of
moppers ontstaan terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Daarom zal er zo af en toe een berichtje van het
bestuur in uw mailbox of brievenbus verschijnen.
Het gaat iets te ver om het nu direct een “Union Nieuwsbrief” te noemen want dat zou iets te veel
verwachtingen kunnen wekken. Zie het meer als een onregelmatig verschijnend brokje informatie.



Werd in het vorig INFOOTJE de start van de werkzaamheden aan de nieuwe hellingkar
gemeld nu is het tijd voor een kleine, maar niet onbelangrijke update. De
werkzaamheden verlopen voorspoedig maar gaan toch niet zo snel als aanvankelijk
gedacht. Het is bijna niet voor te stellen en als het vooraf gezegd zou zijn, had het
gemiddelde lid je zeker voor “gek” uitgemaakt, maar het mooie weer is één van de
boosdoeners voor de voorlopige vertraging die de werkzaamheden hebben opgelopen.
Ook gaan Harris en Felix, die toch het merendeel van de werkzaamheden voor hun
rekening nemen binnenkort op vakantie. De kans is dus behoorlijk groot dat de
traditionele hellingdatum (zaterdag, derde week-end van oktober) niet gehaald gaat
worden. Bij deze dus een vooraankondiging zodat iedereen er rekening mee kan
houden dat het hellingen met ± maand uitgesteld zou kunnen worden. Zodra e.e.a.
definitief bekend is brengt het bestuur u verder op de hoogte. Voor verdere informatie
over de voortgang van de werkzaamheden kunt u terecht bij Arthur die het
aanspreekpunt is voor de TC.



HERINNERING 1
Na vele malen erop te hebben gewezen dat de schragen van pijpmateriaal dit
winterseizoen (2019-2020) niet meer gebruikt mogen worden, wil het bestuur de
eigenaren van dit type schragen tot 1 september 2019 de tijd gunnen om die zelf af te
voeren. Na die datum zullen de desbetreffende schragen beschouwd worden als “te-zijngeschonken-aan-de-vereniging” en als oud ijzer worden afgevoerd. De eventuele
opbrengst komt dan ten goede aan de clubkas.
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