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Belangrijke data

Nieuwsbrief nr 1

vr 1 sep
Einde zomerrooster

In deze editie nieuws over:
• Start seizoen 2017/18
• Vrijdagavond familie-vrijspelen
• NTTB competitie-onderzoek
• Fiets…

ma 4 sep
Start reguliere trainingen
ma 11 sep
Start competitie sen. afd.
za 16 sep
Start overige competities

Kijk op de HTC agenda
voor alle activiteiten

SponsorKliks

Alfa Accountants

Start seizoen 2017/18 (Rijko Kramer)
De meeste mensen genieten gelukkig nog volop van de
vakantie, maar over een paar weken beginnen we alweer
met het reguliere seizoen. Alle trainingen starten weer
vanaf maandag 4 sep. Een weekje later worden ook al
weer de eerste competitiewedstrijden gespeeld.

Amovatiebedrijf Aalsmeer

De trainingsindeling van de jeugd kan je op de HTCwebsite vinden. De trainingsindeling van de senioren blijft
in principe ongewijzigd t.o.v. vorig seizoen.

China Fantasy

Vrijdagavond familie-vrijspelen (Rijko Kramer)

Kijk voor het laatste nieuws
altijd op:
www.htc-hoofddorp.nl

Sponsors

In de zomermaanden is de vrijdag bij HTC benoemd tot
familiedag! Alle familieleden spelen de hele zomer op
vrijdag gratis mee, dus daag je vader, moeder, broer,
zus, zoon, dochter, oom, tante, opa, oma, neefje of nichtje
eens uit, en kom langs! Je hebt nog een paar kansen t/m
1 september, iedere vrijdagavond vanaf 19:00 uur.

Ellen Broere kappers

Norel Hallenbouw

Toko Sil

NTTB competitie-onderzoek (Rijko Kramer)
Volg ons op twitter!
@htc-hoofddorp

Volg ons op Facebook!
facebook.com/htchoofddorp

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de
tafeltennisbond een onderzoek gehouden naar
competitievoorkeuren onder leden en oud-leden. Ook is
onderzocht wat de ervaringen, beeldvorming en houding
is van de (volwassen) Nederlandse bevolking met
betrekking tot tafeltennis. In dit artikel worden de
conclusies gepresenteerd en is het hele
onderzoeksrapport te downloaden. Het Hoofdbestuur gaat
met inachtneming van de conclusies uit het rapport een
nieuw voorstel ten behoeve van bespreking in de
Bondsraad voorbereiden.

Fiets… (Rijko Kramer)

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

Al een hele tijd staat er in de HTC fietsenstalling een
eenzame herenfiets. Wij vragen de eigenaar vriendelijk
om zijn fiets binnenkort op te komen halen, anders
verhuizen wij deze zelf naar een ander plekje…

Heb je vragen of
opbouwende kritiek voor
het bestuur van HTC? Mail
dan de secretaris
(secretaris@htchoofddorp.nl)

Iets stuk? Onderhoud aan
de zaal bij Cor Kastelein
Tel 023 5633326

Speelzaal:
HTC Tafeltenniscentrum
Lutulistraat 142
2131 TG Hoofddorp
Tel 023 5652790
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Hoofddorpse Tafeltennis Club (HTC). De nieuwsbrief geeft informatie over
belangrijke en minder belangrijke zaken bij HTC. Meer info: http://www.htc-hoofddorp.nl

