Beste leden,
Op 22 juni 2018 wordt LTVS – het is eerder genoemd - 50 jaar.
Natuurlijk laten we deze verjaardag niet ongemerkt passeren, ook dat hebben we eerder gemeld, net als het feit dat we een jubileumcommissie willen installeren, die – naar
wij hopen - met initiatieven komt om deze mijlpaal vorm te geven. In de bestuursvergadering van 12 december jl. hebben we afgesproken dat Monique Hazen in die commissie het bestuur zal vertegenwoordigen.
Ook hebben we besloten om alle leden (junioren, senioren en steunende leden) van
onze vereniging gratis een tennispolo aan te bieden, waarop op discrete wijze (opdruk
van ong. 10x6 cm) op de voorzijde naar LTVS en het jaar van oprichting wordt verwezen.
We lopen met dit besluit mogelijk vooruit op voorstellen van de jubileumcommissie,
maar omdat we vanwege productietijd onze gegevens qua aantallen en maten zo vlug
mogelijk bij de leverancier moeten aanleveren, is haast geboden.
Vandaar ook dat we jullie nu al benaderen om aan te geven:
1. Of u al dan niet prijs stelt om een polo te ontvangen
2. Zo ja, dan geef dan vóór 16 januari op welke maat u wilt
3. U dient hiervoor bijgaand formulier te gebruiken en aan ons toe te sturen
(mail: bestuurltvs@gmail.com)
Let op: als u op 16 januari 2018 niet hebt gereageerd, dan nemen wij aan dat u geen belangstelling hebt
voor een polo en wordt er geen voor u besteld. Nabestellen is niet mogelijk!!!

Uiteraard hopen we dat leden graag een polo ontvangen en door het dragen van bovenbedoelde polo’s de naamsbekendheid van LTVS zullen uitdragen en op die manier
reclame maken voor deze fijne club in Sluis.
We zien jullie reacties met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet:
Bestuur LTVS
JV

Ondergetekende, ……………………………………………………………………………
junior- / senior- / steunend lid * van LTVS
stelt wel/geen* prijs op het ontvangen van een polo in het kader van het 50-jrg bestaan.

Mijn gegevens zijn:
Geslacht:

Man/vrouw *

Maat:

S / M / L / EL / …. *

Junioren:

graag zélf maat opgeven: …..

* doorstrepen wat niet van toepassing is.

