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Taakverdeling bestuur 2014
In de eerste bestuursvergadering na de algemene ledenvergadering van 14 maart j.l. heeft het
bestuur onderling de taken verdeeld. Hier volgt een overzicht:
Ruud Storcken - Voorzitter

Rob Aspers - Secretaris

Ernest Severens - Penningmeester

Cor Pols - Bestuurslid

Jurgen van Aggelen - Bestuurslid

Voorzitter - lid DB
Sponsoring
Bouwcommissie
Communicatie gemeente
Communicatie sportstichting
Contracten
Juridische zaken
Beheer Viadesk

Secretaris - lid DB
Communicatie en PR
Website
Mailings en nieuwsbrieven
Vergaderingen en verslaglegging
Penningmeester - lid DB
Ledenadministratie
Financiële administratie
Jeugd
Technische Commissie
Parkbeheer
Sen 55+ evenementen
Sen 55+ reizend circuit
Evenementen
Bardienst planner ½
Kantine
Bardienst planner ½
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Het bestuur wordt op de volgende zaken ondersteund door
Ledenadministratie

Patricia Offermans

Financiële administratie

Astrid van Bentum

Rabo Clubkas Campagne
Beste (ouders van) leden van TC Panta Rhei,
Rabobank Westelijke Mijnstreek start in april weer met de Rabo Clubkas Campagne. Tijdens deze
campagne mogen leden van de Rabobank W.M. hun stem uitbrengen op de vereniging(en) die zij een
warm hart toedragen. Ook onze tennisvereniging doet weer mee aan deze campagne.
Iedere stem is daarbij geld waard. Voor iedere uitgebrachte stem
ontvangt onze club van de Rabobank een bijdrage voor onze clubkas.
Van 9 tot en met 22 april mogen leden hun stem uitbrengen op hun
favoriete vereniging(en).
Alle leden van de Rabobank krijgen vóór 9 april een bericht van de bank
met een unieke inlogcode. Met die code kunnen ze hun stemmen
uitbrengen op de speciale website http://www.spekjouwclub.nl
Men mag 5 stemmen uitbrengen met een maximum van 2 stemmen per club. Wellicht bent u / ben jij lid
van de Rabobank W.M. of zijn familie of vrienden lid van deze bank. Het zou fantastisch zijn wanneer
zoveel mogelijk mensen op ons stemmen.
Wilt u ons meehelpen door dit bericht ook te verspreiden onder de adressen uit uw mailbox? Via het
doorsturen bereiken we in korte tijd honderden adressen in de Westelijke Mijnstreek.
Namens alle leden van TC Panta Rhei alvast hartelijk dank voor de uitgebrachte stemmen.
Mocht je nog vragen hebben dan verneem ik deze graag.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van TC Panta Rhei
Ruud Storcken
Voorzitter TC Panta Rhei Limbricht

Interne competitie 2014
De interne competitie begint dit jaar op maandag 28 april. Er worden op opeenvolgende
maandagavonden getennist tot aan de zomervakantie met uitzondering van 9 juni
(Pinkstermaandag) en 23 juni (Panta Rhei toernooi ). Bij voldoende animo tennissen we ook nog
een aantal keren na de zomervakantie.
Iedere maandagavond worden er mixwedstrijden van 1 uur gespeeld door koppels die door
loting tot stand zijn gekomen. Er wordt getennist in een poulesysteem.
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De wedstrijden vinden plaats tussen 19 en 22 uur en je tennist elke
maandagavond op een ander tijdstip.
Bij verhindering moet je zelf voor een vervanger zorgen.
Inschrijven voor 22 april a.s. via
http://www.tcpantarhei.nl/nieuw/index.php/inschrijven/interne-competitie-2014
Inlichtingen bij Monique Ewalds

Koningsdagtoernooi V.V. Limbricht
Op 26 april organiseert V.V. Limbricht weer haar jaarlijkse Koningsdag voetbaltoernooi. Een
sportief maar vooral recreatief voetbaltoernooi gespeeld door zestallen op een klein speelveld.
Tijdens deze gezellige dorpsactiviteit wordt er uiteraard weer
gevoetbald maar staat de gezelligheid centraal. V.V. Limbricht zal
rondom de aanliggende kantine zorgen voor de muzikale omlijsting en
er is een springkussen aanwezig voor de allerkleinste gasten. Natuurlijk
kunnen jullie hier ook terecht voor een hapje en een drankje.
De wedstrijden beginnen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen,
rond de klok van 12:00 uur. En de finalewedstrijd zal rond 17:00 uur
plaatsvinden.
Indien jullie meespelen, namens T.C. Panta Rhei, als een Limbrichtse vereniging is de inschrijving
volledig gratis. Bij een 2e team van dezelfde vereniging bedraagt het inschrijfbedrag 15 euro.
Leden die namens T.C. Panta Rhei hieraan mee willen doen kunnen zich opgeven kan tot zondag
20 April via limbrichtfestival@hotmail.com of telefonisch op 06-50581870. Vermeld bij aanmelding
je teamnaam en het e-mailadres van uw contactpersoon.

Dorpsschietfestijn St. Salvius Limbricht
Op zondag 18 mei 2014 organiseert schutterij St.Salvius Limbricht haar jaarlijks terugkerende
dorpsschietfestijn.
Iedereen die in staat is een buks te hanteren kan hier een poging doen enkele bölkes van de hark
te schieten of zich via het schieten op blokken te kronen tot kasteelheer / -vrouw 2014.
De jeugdigen kunnen met de windbuks schieten om de titel schildknaap 2014 en voor de
allerkleinsten is ons springkussen dé plek om een leuke middag te hebben.
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Schieten kan in verschillende disciplines, te
weten:
- individueel op bölkes
- in drietalverband op bölkes ( ongeoefende en
geoefende schutters schieten in aparte
wedstrijden)
- in zestalverband op bölkes ( zestallen dienen
zich uiterlijk 11 mei te hebben aangemeld
via dsf@sintsalvius.nl of telefonisch bij het
secretariaat)
- individueel op blokken. Hier wordt geschoten in groepen van 5 personen, degene die de laatste
restjes van het blok afschiet plaatst zich voor de volgende ronde en wie uiteindelijk de laatste
restanten van de finaleblokken naar beneden haalt kroont zich zelf tot KASTEELHEER 2014.
De zestalwedstrijd begint om 12.30 uur, overige wedstrijdonderdelen beginnen om 14.00 uur.
Uiteraard vindt e.e.a. plaats op ons schietterrein gelegen achter kasteel Limbricht.
Wedstrijdreglementen zijn op te vragen bij het secretariaat: secretariaat@sintsalvius.nl

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van T.C. Panta Rhei
Rob Aspers
Secretaris T.C. Panta Rhei
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