
  

 

Nieuwsbrief Jaargang 5, Nummer 1 
 
Bestuurszaken 
Per 1 januari heeft Rene Bruinink zijn bestuursfunctie neergelegd. Joost Gevers is per die 
datum toegetreden tot het bestuur. Het huidige bestuur ziet er als volgt uit:  
Voorzitter: Martin Damhuis 
Secretaris: Robert Davina 
Penningmeester: Hardy Bruins 

Bestuurslid: Bianca Damer 
Bestuurslid: Joost Gevers 
 
Nieuwjaarsborrel  

Op 24 januari j.l. hebben we onze nieuwjaarsborrel gehouden. 
Het was een leuke sportieve en inspirerende bijeenkomst op IJsbaan Twente, met een 
goede opkomst. In het kader van teamspirit hebben we goed geoefend met het curling. 

Aansluitend kregen we een presentatie van Gianni Romme.   
 

   
 
Toegekende subsidie aanvragen 
- Folkloristisch Festival Losser 

- Dinkelsurvival Runners 
- Sportweek Losser 
- Zwemclub Losser 
- Dinkelruiters 
- Sempre Cresendo 100 jarig jubileum 

- Tennisclub LTC 

- Voetbalclub AJC 



 

 
In tegenstelling tot voorgaande jaren weten diverse verenigingen en stichtingen het LOC 
te vinden. Het eerste kwartaal zijn er al ontzettend veel aanvragen binnen gekomen. 

 

 
 
LOC jaarvergadering   

Op donderdag 6 juni as houdt LOC haar jaarvergadering, dit in combinatie met een 
bedrijfsbezoek aan NetzoDruk in Enschede.  
 
Datum: 6 juni  
Tijdstip: 17.30 uur 
Locatie: NetzoDruk, Capitool 25, Enschede 
Vervoer: op eigen gelegenheid 

 
Het programma zal starten rond 17.30 uur met een hapje en een drankje. Vervolgens 
krijgen we een rondleiding bij NetzoDruk. Aansluitend zal de jaarvergadering worden 
gehouden op een locatie in Losser alwaar we wat zullen eten en drinken. Graag 

aanmelden middels onderstaande button. 
 

 
 
Wist u dat 
* SAVE THE DATE! 29 september LOC jaarfeest! 

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

* wij 1 x per maand vergaderen op de maandagavond? Mocht u zaken hebben wees 
welkom of stuur het per mail naar info@loc-losser.nl  
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Our mailing address is:  

LOC Losser 

Richterstraat 38 

Losser, NL 7582 BX  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list  
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