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 Uitstel Algemene Ledenvergadering  
e ALV stond dit jaar gepland op 8 februari. 
Zoals jullie wel weten is de lockdown 

verlengd met drie weken. Daarna is het 
afwachten wat de verdere ontwikkelingen zijn.  
Aangezien wij het niet haalbaar achten om een 
online ledenvergadering te houden heeft het 
bestuur besloten om de Algemene 
Ledenvergadering naar een latere datum te       
verplaatsen te weten: maandag 31 mei 2021. 
We hopen dat de situatie tegen die tijd 
zodanig verbeterd is dat er weer een fysieke 
ALV gehouden  kan worden. 
In de tussentijd hebben wij gelukkig Jurik 
Okma en Hester Pasman bereid gevonden om 
ons bestuur te ondersteunen. Op de 
Algemene Ledenvergadering zal een verdere 
functieverdeling besproken worden. 
 
Nieuwe tribune  

oals jullie misschien wel hebben gezien is 
er 

tijdens de 
december 
periode 

hard gewerkt 
om de tribune 
weer te 
verfraaien en 
vooral ook weer veilig te maken. Natuurlijk 
zijn de   coronamaatregelen tijdens het werk 
in acht genomen! Het resultaat is het 
aanschouwen waard. We hopen dat er 
komend jaar veel gebruik gemaakt kan 
worden van de tribune tijdens spannende 
competitie wedstrijden of gezellige 

toernooien. Dit alles is mogelijk gemaakt door 
de hulp van vele vrijwilligers!  
 

Verbouwing kleedkamers  
ok de verbouwing van de kleedkamers 

gaat 

gestaag door. Diegene die regelmatig op het 
park zijn kunnen de vorderingen op de voet 
volgen.  
 
Tennislessen  

oals jullie al gehoord hebben begint in 
maart Martijn Arfman met het geven van 

tennislessen. Wil je een afspraak maken of 
meer informatie wat betreft de 
mogelijkheden dan 
kun je 

rechtstreeks contact opnemen met Martijn. 
Hij is te bereiken op zijn mobiele nr.: 06-
23948735. 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Uitnodiging sportquiz van de 

sportverkiezing Lochem op 23 januari 2021 
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