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Belangrijke data

Nieuwsbrief nr 2

ma 23 okt
Basisscholierentoernooi

za 18 nov 20:00
Klaverjassen

In deze editie nieuws over:
• Basisscholierentoernooi
• Vrijspelen jeugd op vrijdagavond
• Dubbeltoernooi
• ALV
• Klaverjassen
• AH Sportactie
• NTTB Masters Leiden

zo 19 nov
HTC Opstaptoernooi

Basisscholierentoernooi (Rijko Kramer)

di 24 okt
Basisscholierentoernooi

wo 22 nov 20:00
ALV
vr 8 dec 20:00
Dubbeltoernooi

Kijk op de HTC agenda
voor alle activiteiten

In de herfstvakantie op maandag 23 oktober en dinsdag
24 oktober organiseert HTC het basisscholierentoernooi,
erg belangrijk om nieuwe leden binnen te krijgen en
reclame te maken voor tafeltennis! We zoeken dan ook
nog hulp om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, en
er voor iedereen een leuke dag van te maken.
Op beide dagen beginnen de wedstrijden om 9:30 uur, en
het duurt tot uiterlijk 14:00 uur. Help jij ook mee op
maandag en/of dinsdag? Ook met een paar uurtjes in de
ochtend of de middag zijn we enorm geholpen.
Aanmelden kan bij Rijko.
Vrijdagavond vrijspelen jeugd en familie! (Rijko Kramer)

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

Volg ons op twitter!

Wist je dat alle jeugdleden iedere vrijdagavond vanaf
18:00 uur kunnen vrijspelen tot 19:45 uur? Zolang er
ruimte is kunnen familieleden ook meespelen. Spreek dus
op de training met iemand af om te gaan vrijspelen, of
daag één van je ouders, broers of zussen uit en kom
vrijdagavond langs!
Dubbeltoernooi (Mark Zaal)

@htc-hoofddorp

Traditioneel wordt op de eerste vrijdag na de
najaarscompetitie het dubbeltoernooi gespeeld, zo ook dit
jaar op vrijdag 8 december. Het toernooi begint om 20:00
uur.

Volg ons op Facebook!
facebook.com/htchoofddorp

Tijdens dit toernooi kies je niet je eigen dubbelpartner,
maar je dubbelpartner wordt bepaald door middel van
loting op de avond zelf. Inschrijving is gratis en elk HTCen RTO-lid van 16 jaar en ouder kan zich inschrijven,
uiterlijk tot en met vrijdag 1 december.
Wil je meedoen? Geef je dan op middels het formulier dat
in het clubgebouw hangt of bij Mark Zaal; email

markzaal86@gmail.com

Sponsors
SponsorKliks

Alfa Accountants

Amovatiebedrijf Aalsmeer

China Fantasy

Ellen Broere kappers

Norel Hallenbouw

Toko Sil

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

ALV (Rijko Kramer)
De volgende Algemene Ledenvergadering zal op
woensdag 22 november a.s. gehouden worden. Aanvang
20:00 uur, locatie HTC.

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

Agenda:
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
3.
Mededelingen
4.
Notulen vorige vergadering (zie hier)
5.
Ingezonden stukken
6.
Ledenwerving / ledenstand
7.
Bekend maken Vrijwilliger van het Jaar
8.
Uitreiking jubileumspelden
9.
Pauze
10.
Jaarrekening 2016/17
11.
Kascontrole
12.
Rondvraag
13.
Sluiting
Blijf ook goed op de hoogte wat er speelt binnen de
vereniging, en denk mee over de toekomst. Het bestuur
hoopt op een massale opkomst!

Klaverjassen (Eric Buiel)
Speelzaal:
HTC Tafeltenniscentrum
Lutulistraat 142
2131 TG Hoofddorp
Tel 023 5652790

Op zaterdag 18 november, na de competitiewedstrijden,
kan er weer geklaverjast worden. Doe ook mee en beleef
een avond vol kaartplezier in de HTC bar. Voor de beste
klaverjassers zijn er leuke prijzen te winnen.
Deelname kost € 2,- per persoon. Het toernooi begint om
20.00 uur. Ieder HTC-lid van 16 jaar en ouder kan
meedoen. Neem gerust ook introducées mee. Je kunt je
inschrijven via het online inschrijfformulier.
Albert Heijn Sportactie
De afgelopen weken was het mogelijk bij Albert Heijn te
sparen voor sportzegels, om zo een nieuwe sport uit te
proberen. Inmiddels hebben we al 24 inschrijvingen
binnen! We zijn hier uiteraard enorm blij mee en hopen
dat alle belangstellenden een leuke dag hebben.
Masters in Leiden (Rijko Kramer)
Op 21 en 22 oktober heb je de kans om dichtbij
Nederlandse toptafeltennissers aan het werk te zien. In
Leiden (bij Scylla, Voorschoterweg 6F) wordt het Masters
toernooi gespeeld, voor de beste 24 heren en 24 dames
van Nederland. Op de deelnemerslijst o.a. Tim Gras en
Angelique Gertenbach. Op beide dagen is de aanvang
11:00 uur, toegang is gratis. Meer info op
https://www.nttb.nl/tafeltennis-masters
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