
 
Nieuwsbrief 21 november 2016 
 
Aan alle leden, ouders van leden, leden van de Bridgeclub en vrijwilligers van Havoc, 
 
Aanstaande woensdagavond tussen 18.30 uur en 21.30 uur kunt u gebeld worden door 
leden van onze club met de vraag of u lid bent van de Vriendenloterij of eventueel lid wilt 
worden. En als u lid bent of u kosteloos uw lot wilt koppelen aan Havoc.  
Dit kost de deelnemer aan de loterij niets extra en het kan Havoc structureel ruim € 92,00 
per jaar per lot opleveren. Als u lid wordt ontvangt u van de Vriendenloterij een dagje uit ter 
waarde van € 84,00 euro. Het is ook mogelijk dat er telefoonnummers van vrienden of 
kennissen met een lot worden aangedragen om hun lot te koppelen aan Havoc. We zouden 
deze dan graag ontvangen zodat we woensdag contact met ze kunnen opnemen. Dit kan via 
info@vvhavoc.nl. Ook opgave om mee te helpen is nog mogelijk. 
 
Wij als Havoc kunnen en willen u niet verplichten om mee te doen, maar willen u er wel op 
wijzen dat een koppeling van 10 loten al snel een kleine € 1.000,-- op kan leveren. 
 
Deze actie is bedoeld om de kantine en het Havoc gebouw op te knappen. 
 

 
 
 
Namens Havoc alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
De afgelopen tijd hebben we drie mensen bereid gevonden om zitting te nemen in het 
bestuur van vv Havoc. Ingrid en Robbert Pots zullen de taak van secretaris delen.  
Robbert zal tevens de evenementen voor zijn rekening nemen. 
Angelique Smeeman doet momenteel de ledenadministratie, maar helpt ook mee waar 
nodig. Zij neemt de taak PR en media over van Lynn Koenderink. 
Zij draaien ad interim mee met het huidige bestuur en worden in januari 2017 op de ALV 
verkiesbaar gesteld. 
 
We zijn nog op zoek naar iemand die Social media bij wil houden. 
Mocht je interesse hebben kun je ons altijd aanspreken. 
 
Annitha Nijhof 
Voorzitter vv Havoc 
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