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BESTUURSZAKEN 
Per 31 december legt Roy Schoppink zijn functie als penningmeester neer.  
Hardy Bruins wordt de nieuwe penningmeester.  

 
 
JAARVERGADERING 25 JUNI 2015 
Tijdens onze laatste jaarvergadering kwam opnieuw het verzoek van een groot aantal leden om de mogelijkheid 
te onderzoeken om LOC en OCL samen te smelten tot één club. Tijdens de OCL jaarvergadering is deze 
verkenning door het OCL bestuur helaas afgewezen. Zelfs het idee om beide besturen bij elkaar te brengen en 
hierover te brainstormen is niet gehonoreerd.  
  
 
LUSTRUM 
Op 29 oktober hebben wij als LOC Losser ons 5 jarig bestaan gevierd. 
Een 40-tal ondernemers kwam naar Restaurant De Oude Apotheek voor de start van een walking dinner. De 
avond werd voortgezet bij Hotel Restaurant Marktzicht en daarna afgesloten bij Cafe ’t Raedthuys.  
 

 
 
Vincent Schreur maakte van de gelegenheid gebruik om te vertellen wat er de afgelopen vijf jaar allemaal 
gedaan is aan activiteiten en wat bijgedragen is aan goede doelen. Zo heeft de vereniging onder andere 
gezorgd voor nieuwe banken voor Openluchttheater Brilmansdennen en de publicatie van het jubileumboek van 
de Historische Kring Losser.   
Naast het behartigen van de ondernemersbelangen ondersteunt LOC Losser de plaatselijke sport en cultuur. De 
komende jaren willen wij als vereniging qua ledenaantal nog verder groeien en meer projecten realiseren. 
 
 
AANVRAGEN 
Toegekende aanvragen: 
* De aanvraag van Stichting Anubis Sedens voor het project verlichting Hellehond in De Lutte is toegekend. 
* Een eenmalige bijdrage voor het 10-jarige jubileum van de Vlindermarkt voor een extra cultureel programma 
is toegekend.  
Lopende aanvragen: 
* Aanvraag voor vervanging en reparatie van boeirand en plafond van de muziekkoepel in Overdinkel.  
 
 
NIEUWE LEDEN 
Per 01 januari mogen wij onderstaande nieuwe leden verwelkomen bij LOC Losser 
* Bob Rikhof Fysiotherapie Welhuis en Rikhof 
* Johan Huisman  WM Handelsonderneming 
 
 
WIST U DAT  
- onze Facebookpagina live is gegaan? Verzoek aan alle leden die in het bezit van Facebook zijn om deze pagina 
te gaan liken, zodat wij meer naamsbekendheid binnen Losser op een relatief eenvoudige manier kunnen 
creëren. 
- wij jullie met partner van harte uitnodigen voor onze NIEUWJAARSBORREL op 14 januari as. vanaf 20.00 uur 
bij Grand Café Smit om samen een toast uit te brengen op het nieuwe jaar! 
 


