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Attentie… Attentie… Attentie… Attentie… Attentie…..!!!!

Geef je stem aan TTV UDEN!
Zoals in de laatste nieuwsbrief medegedeeld doet TTV Uden mee met de Rabobank
Clubkas Campagne.
Ben je klant van Rabobank Uden Veghel dan kunt je tijdens de Rabobank Clubkas
Campagne stemmen op onze vereniging. Iedere stem telt. Als je stemt op TTV Uden,
dan zorg je voor een financiële steun in de rug.

Kom in actie en breng je stem uit!
Dit kan nog tot en met donderdag 13 november 2014
via www.rabobank.nl/udenveghel.
Informeer ook je vrienden, familie en buren vraagt om te stemmen op onze
vereniging.
LET OP, je kunt alleen stemmen als je klant bent van de Rabobank Uden Veghel.
Met vriendelijke groet,
Jan van Gennip
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Ieder jaar kiest het bestuur de renner van het jaar. Het thema wisselt daarbij jaarlijks:
aanmoedigingsprijs, verdienstelijke inspanningen over meerdere jaren, een
opmerkelijke eenmalige bijdrage of gewoon omdat iemand van 80 Jaar nog steeds lid
is van onze vereniging en we hem een keer in de spotlights willen zetten.
Voor het kiezen van de renner van het jaar 2014 vragen we dit jaar jullie als leden je
stem uit te brengen.
Heb je als individu of als groep een renner voor ogen die je deze prijs gunt, breng dan
je stem uit met vermelding van de naam van dit opmerkelijke TTV Uden lid en de
reden waarom je deze renner nomineert. Stuur je stem door via ons algemeen
mailadres en laat je stem horen. Stemmen kan tot 31 december 2014. Uit alle
inzendingen zal het bestuur dan o.b.v. aantal stemmen en reden van toekenning een
keuze maken.
Mail je keuze naar: info@ttvuden.nl
In afwachting van jullie massale aanbevelingen.
Namens het bestuur,
Jan van Gennip

