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Aankondigingen
Op zondag 19 januari zal
de nieuwjaarsreceptie
plaatsvinden. Verder info
over tijden en locatie ontvangen jullie binnenkort per
uitnodiging van de feestcommissie.

De 6e Univé Oost Hof
van Twente Triathlon
vindt plaats op 17 mei
2020. De inschrijving
opent 2 januari 2020.
Noteer 16 en 17 mei alvast
in je agenda om te helpen als
vrijwilliger.

17 mei
6e Univé Oost
Hof van Twente
Triathlon

Meetrainen WTC
Markelo
Di.avond 19-21 uur
Wo.middag 14-16 uur

Vacante bestuursposities

Za.middag 14-16 uur
Zo.ochtend 9-11.30
uur.

TTvW of WTC kleding verplicht
Zorg voor goede verlichting in de avond.
Info:
www.wtcmarkelo.nl/
agenda
Verzamelen: Kaasplein Markelo

In mei 2020 zal onze huidige penningmeester, Jeroen Jansen, aftreden.
Na 2 termijnen van 3 jaar zal hij volgens de in de statuten opgenomen regels moeten aftreden.
Jeroen laat een taak achter dat simpel kan worden opgepakt en overgenomen, daar hij alles in
kannen en kruiken zal achterlaten.
Daarnaast is er al geruime periode een vacante positie voor Algemeen Bestuurslid.
Om onze vereniging goed draaiende te houden en om in de toekomst te kunnen groeien, zijn
we daarom hard op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden.
Help je vereniging en meld je aan voor één van de posities. Als je vragen hebt, of liever een
keer meedraait bij een bestuursvergadering, meld je dan bij de voorzitter, Rudi Jansen.
voorzitter@ttvw.nl of telefonisch op 0647994480.
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Kleding bestelronde
In januari zal er weer een nieuwe
bestelronde voor verenigingskleding plaatsvinden.
Via de kledingcommissie zal er
gemaild worden in welke periode
de webshop geopend wordt.
Er komt geen passessie. Mocht je
toch willen weten welke maat je
nodig hebt, mail dan even met
secretaris@ttvw.nl

Teamcompetities bekend
DAMES

HEREN 1

HEREN 2
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Nieuw ICT-systeem ‘mijntriathlonNL’ online
Tijdens het congres is de bèta-omgeving van ons nieuwe ICT-systeem 'mijntriathlonNL' online gegaan.
Jij kunt meekijken -en testen- via beta.mijn.triathlonbond.nl met je gebruikelijke inloggegevens. Wil je
jouw bevindingen delen? Mail ze dan naar de ontwikkelaars via info@konstruktiv.nl. De komende tijd
kun je uiteraard updates en meer info verwachten over de lancering van het definitieve systeem. Let
op: in deze testomgeving kun je nog niet jouw gegevens muteren! Totdat de nieuwe omgeving af is,
blijft mijn.triathlonbond.nl in gebruik als primair systeem.
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