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Bestuurszaken 

Geen bijzonderheden. 

  

Algemene ledenvergadering 

Op 13 juli j.l. hebben wij onze ledenvergadering gehouden. Na een interessante 

rondleiding bij Timmerfabriek Engbers op de Pol, hebben we vergaderd bij Grand 

café Smit. 

Het bestuur heeft de leden het veldprobleem van Hockey club Losser voorgelegd, deze 

sportvereniging heeft nl. hiervoor een financiële bijdrage gevraagd. Afgesproken is dat het 

bestuur van LOC  een afspraak gaat arrangeren met de voorzitters van KVV en AJC en 

wethouder Hassink, om een en ander duidelijker te krijgen voor de diverse verenigingen. 

De leden stemmen hiermee in. 

Aansluitend was er een heerlijke en gezellige barbecue, verzorgd door catering Gevers. Al 

met al een zeer geslaagde en verzorgde avond.  

 

Toegekende & gerealiseerde aanvragen 

* Een nieuwe aanhanger voor transport van instrumentarium voor Sempre Cresendo 

* Het programma van Losser Sociaal op zondag 25 juni is gesponsord door LOC. De 

banner en vlaggen zijn geleverd door Sem Sign 

* De aanvraag door Zwemclub Losser voor nieuw meubilair is gehonoreerd en in gebruik 

genomen 

* De schermen in Openluchttheater Brilmansdennen zijn geplaatst en in gebruik 

genomen. Deze schermen zijn geleverd door HPL Geluids- en Lichttechniek. 



 

   

 

Nieuwe Leden per 01-07-2017 

* Jos Hovestad - Hovestad dtp- en creatiestudio 

 

Wist u dat 

* als u een nieuw lid aanmeldt, u op de volgende factuur €150 korting krijgt? 

* wij 1 x per maand vergaderen, mocht u zaken hebben wees welkom 

* de website van LOC in een nieuw jasje gestoken wordt, met daarbij een up-to-date 

smoelenboek, dit op verzoek van leden, om makkelijk te zoeken en te weten wie wie is  

 

Agenda 

* 19/9 de derde dinsdag in september Prinsjesdagontbijt bij Ten Kate Huizinga te 

Enschede 

* 14/10 jaarfeest! Aanvang begin van de middag, het programma volgt nog 

 

Namens het bestuur wensen wij iedereen een hele fijne vakantie! 

 

 

  

 
  

 
 


