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Bericht van de penningmeester
Veel leden hebben inmiddels de 2020 contributie betaald., onderstaand toch
nog even de oproep van de penningmeester
Verzoek van de penningmeester is om de contributie voor 01-01-2020 over te
maken op de rekening van de vereniging, zijnde:
IBAN: ES74 0081 1436 0400 0123 9028
t.n.v. ASOC Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o.
Onder vermelding van naam en lidnummer
Ledenpassen 2020 zijn inmiddels beschikbaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering 2020
Dit is een bericht om de leden alvast te informeren op de in februari te houden
ALV,.
In dit geval vooraf gegaan door een korte, bijzondere Algemene Leden
Vergadering in verband met kleine wijzigingsvoorstellen in de statuten.
Deze vergaderingen worden gehouden op:
Maandag 24 februari

Locatie is dan Los Angeles in Torrevieja
Aanvang 19.30 uur
Plaats de datum alvast in de agenda.
Uitnodiging ontvangen jullie 2 weken van te voren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Inloopochtend januari
Woensdag 29 januari, er is weer de maandelijkse inloopochtend.
De bekende locatie:
Bar Carlos
Calle Santa Petra 1
Torrevieja
Bestuursleden zijn aanwezig om informatie te verstrekken en leden kunnen
gezellig een kopje koffie drinken met elkaar.
Boeken zijn er weer om te ruilen
Ledenpas (nog) niet ontvangen?, haal hem op tijdens de inloopochtend
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Koffie ochtenden
Naast de hierboven genoemde inloopochtend zijn er sinds enige maanden ook
informele koffie ochtenden voor onze leden..
Deze worden gehouden op de derde woensdag van de maand, en wel op twee
decentrale locaties.
Voor de leden in Orihuela Costa is de locatie Le Cafet in commercieel centrum
La Fuente
Gastvrouw is hier Lia Monteban
Voor de mensen in Rojales en omgeving is de Locatie Casa Contenta
Gastvrouw hier is Conny van der Lee
Noteer in uw agenda, en kom eens een kijkje nemen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Reisclub 2020 trip naar Granada

Kijk nog even terug naar de uitnodiging van 10 januari.
Er zijn nog een klein aantal plaatsen beschikbaar, je wilt nog mee?, reageer dan
snel.
Want Vol= Vol
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De nieuwjaarsreceptie.
Zaterdag 11 januari, een groot aantal van de leden verzamelde zich in locatie
Los Angeles in Torrevieja voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Oeps, bijna
200 aanwezigen.
De uitbater had zijn handen er aan vol om iedereen snel van een drankje en
een hapje te voorzien. En ja, soms ging dat niet helemaal goed. Namens de
uitbater sorry. Op zoveel aanwezigen was op voorhand niet gerekend. Maar het
maakte het bestuur wel trots dat jullie er met zovelen waren.
Onderstaand een link naar een foto impressie om nog even terug te kijken.
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/activiteiten/2ongecategoriseerd/113-nieuwjaar-receptie-2020-foto-impressie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwe sponsoren:
Per begin 2020 hebben 2 ondernemingen besloten om onze vereniging te
sponsoren en gebruik te maken van de mogelijkheid om hun bedrijfsfilosofie
onder de aandacht te brengen van onze leden.
Deze ondernemingen zijn:
La Rosa Blanca.
Voor meer informatie zie de advertentie in deze nieuwsbrief, of ga via
onderstaande link naar:
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/sponsors
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/advertenties-sponsors

Hospital Clinica Benidorm
Zij hebben gelijk een aanbieding voor de leden, zie onderstaand:

Voor meer informatie, zie de advertentie in de nieuwsbrief, of ga via
onderstaande links naar:
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/sponsors
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/advertenties-sponsors
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De kometen club nodigt uit
Een Uitgebreid Stamppotten Buffet met Muzikale Omlijsting.

De Kometen-club heeft bij Casa Contenta te Rojales, weer een Winterse
middag georganiseerd:
Op 31 januari, aanvang 13.00 uur.
Bij binnenkomst ontvangt u bij het betalen ook 2 tokens (voor 2 drankjes
naar keuze). De overige drankjes, zoals gebruikelijk, zelf afrekenen svp.
We starten met een echte Hollandse groente-of kippensoep.

Dan verzorgt het koor FlashBack de eerste Muzikale onderbreking van
ongeveer 20 min.
Start van het Stamppotten-buffet met o.a.:
Zuurkool met worst
Boerenkool met worst en een bal gehakt
Peen en ui en varkens-suddervlees
Hachee, rode kool en zelfgemaakte appelmoes
Verder nog verse worst
Uiteraard diverse extra’s, zoals mosterd etc.
Dan weer een Muzikale onderbreking van het koor van ongeveer 20 minuten.
Daarna start het Dessert-buffet met o.a. een variatie van huisgemaakte
puddingen, slagroom etc.
Deze zullen in voldoende mate voorradig zijn, is ons verzekerd.
De prijs voor dit uitgebreide Hollandse driegangen menu-buffet is €15,-,
maar we willen graag ook het koor wat voor de moeite geven én een fooitje
voor de bediening. Totaal €16,50.
U kunt reserveren bij kometen@nedvertorrevieja.com o.v.v. Stamppot, tot 24
januari! Let er op dat u een bevestiging van uw reservering ontvangt.
De Kometen-club
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze adverteerders

