
 

NIEUWSBRIEF           21-03-2022 
 
 
Beste clubleden, 
 
Voor u ligt weer een nieuwsbrief met diverse info over de TSC 
 
ALV 
Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de TSC. 
Deze wordt gehouden op zondag 27 maart 2022 van 12.00 uur tot 15.00 uur.  
LET OP !!! op 27 maart 2022 gaat de zomertijd in en dat betekend dat alles een uurtje 
vroeger begint !! 
Als locatie hebben wij dit keer niet gekozen voor een restaurant maar voor Stoom 
Stichting Nederland. Op deze locatie worden oude stoomtreinen en ander stoommateriaal 
gerestaureerd. Een leuke organisatie van vrijwilligers, net als wij, om na de ALV eens 
kennis mee te maken. 
Het adres is: Rolf Hartkoornweg 50, 3034 KL Rotterdam. 
Tijdens de ALV besteden we o.a. aandacht aan het voorstel voor een aangepast 
huishoudelijk reglement (HR). Om u in de gelegenheid te stellen van tevoren naar deze 
aanpassingen te kijken heeft het bestuur het huidige en het conceptvoorstel HR op de 
website geplaatst onder het kopje ‘Documenten TSC’  (achter de inlog). In het 
conceptvoorstel zijn de rood gemarkeerde delen aangepast of nieuw. Op deze locatie 
vindt u ook de notulen van de afgelopen ALV.  
 
Agenda ALV 

1. Opening / terugblik 2020, 2021 
2. Jubilarissen 
3. Notulen ALV 2020 
4. Financiën  
5. Commissies 
6. Verkiezing bestuur 
7. Aanpassing HR 
8. Jubileumweekend 
9. Rondvraag 

 
 
40 jarig jubileum Triumph Spitfire Club 
Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen in ons clubblad “The Spitfire” en de vorige 
nieuwsbrief zijn de voorbereidingen voor het jubileumweekend in volle gang en zal 
daarover op de ALV uitgebreid verteld worden. 
Voor de deelnemers die ook willen overnachten bij Hotel Moeke Mooren is het van belang 
om voor 1 april gebruik te maken van de voorreservering die wij gemaakt hebben. Deze 
voorreservering verloopt op 1 April. Daarna vervalt deze en kan het zijn dat u 
“achter het net vist”. Tegelijk met ons jubileumweekend zijn er in hetzelfde weekend 
meerdere activiteiten op “Het groene Eiland”.  



Info over het hotel kunt u vinden op www.Moekemooren.com. Bij het reserveren moet u 
de code “Spitfire” gebruiken. Als u wilt reserveren, kunt u dat het beste telefonisch 
doen. Als u online probeert te boeken wordt standaard aangegeven dat het hotel vol is, 
het gevolg van onze voorboeking. 
 
 

Tot slot 
Mochten jullie vragen hebben, neem gerust contact op met één van de bestuursleden. 
 
 
Het TSC-bestuur. 


