
Wintereditie Januari 
Jaarvergadering 
Zaterdag 14 januari 2023 
Activiteiten 2023 
  
Beste Oldtimer-liefhebbers 

Allemaal de beste (oldtimer)wensen voor 2023 

Na een zeer geslaagd 2022, wordt het weer tijd om naar de activiteiten van 2023 

te kijken.  

Hierbij de uitnodiging voor de jaarvergadering op zaterdag avond 14 januari  

Graag willen wij jullie met partners uitnodigen voor deze vergadering aanvang  

19.30 uur bij Café De Pastoor Lange Brugstraat 15 te Etten-leur 

Na ontvangst met koffie/thee en worstenbrood hebben wij de volgende agenda: 

* Opening door Kees Lauwen 

* Verhoging Contributie 2023 

* Activiteiten kalender 2023 

* Jaarverslag activiteiten 2022 door Kees Lauwen 

* Financieel verslag 2022 door Riet Dekkers 

* Rondvraag: als je een vraag hebt voor de rondvraag, dan graag van te voren                

indienen, zodat wij daar gelijk een antwoord op kunnen geven. 

De vraag kun je indienen via de mail of WathApp van Kees of Riet,1 uur voor 

de vergadering. 

* Sluiting en aansluitend een gezellig samenzijn. 

 Geef je op voor 9 januari of je al dan niet met partner komt, dit in verband met 

het bestellen van de worstenbroodjes. 

 

Lidmaatschap verlengen voor 2023: contributie is € 15,00 per lid geworden. 

Wil je lid blijven van onze club maak dan voor 31 januari 2023 het contributie- 

bedrag per internet bankieren of bankoverschrijving  over ; 

NL48RABO0120828502  Trekker Oldtimer Club Liesbosch t.n.v  M.Dekkers 

ondervermelding van contributie 2023 - naam- adres - postcode en huisnummer  

gezien de meerdere gelijke achternamen, kan er op deze wijze geen verwarring 

meer ontstaan en mijn adressen bestaand is weer gelijk op orde. 

Indien je het lidmaatschap op wilt zeggen, geef dit dan ook door. 

 

Wij zien jullie graag tijdens de jaarvergadering, dus geef je op voor 9 januari:  

Per mail: trekkeroldtimerclubliesbosch@live.nl 

Theo van der List:   mob: 06-13052809  

Kees Lauwen:    mob: 06-51099348 of via WathApp 

Riet Dekkers: 076-5021479 mob: 06-22071012 of via WathApp 

 



Activiteiten 
Kalender 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlopige activiteiten kalender 2023 

 
Zaterdag          14  januari jaarvergadering 

Zondag                  2  april 1ste toertocht 

Zondag                30  april  keientrekken 

Zondag                  4  juni 2de toertocht 

Zondag                  2  juli lange toertocht 

Zondag             10  september 20 jarig bestaan  

Zondag                 5  november snertrit 

Zaterdag avond   23 december lichtjestocht 

 

Zaterdag avond  13 - 20 januari 2024  jaarvergadering 

 

Dit jaar hebben we geen BBQ/feestavond omdat we 20 jaar bestaan op zondag 

10 september deze dag word  dan uitgebreid gevierd met van alles. We hopen er 

dan met z'n allen een mooie dag van te maken, als het weer ook mee werkt gaat 

dat vast goed komen. Hopelijk zien wij op deze dag al onze leden en maken wij 

er een geweldige dag van! 

 

 

Neem ook eens een kijkje op onze site:Trekker Oldtimer Club Liesbosch 

daar staan alle nieuws brieven op en ook alle foto's die gemaakt worden van al  

onze activiteiten. 


