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Belangrijke data

Nieuwsbrief nr 5

vr 22 dec 19:45
Clubkampioenschappen
Senioren-C

In deze editie nieuws over:
• Openingstijden december/januari
• Speeldata voorjaarscompetitie
• Inschrijven clubkampioenschappen
• Sponsorkliks

vr 5 jan 19:45
Clubkampioenschappen
Senioren-B

Sponsors
SponsorKliks

Alfa Accountants

za 6 jan 10:00
Clubkampioenschappen
Jeugd
Amovatiebedrijf Aalsmeer

zo 7 jan 13:00
Clubkampioenschappen
Senioren-A
China Fantasy

za 27 jan
Start competitie
zaterdagteams

Ellen Broere kappers

ma 29 jan
Start competitie overige
teams

Norel Hallenbouw

Openingstijden dec/jan (Rijko Kramer)
Kijk op de HTC agenda
voor alle activiteiten

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

Volg ons op twitter!
@htc-hoofddorp

In de kerstvakantie gelden gewijzigde openingstijden. Er
zijn geen trainingen in de laatste week van het oude jaar
en de eerste week van het nieuwe jaar. Wel kan er
worden vrijgespeeld op de volgende tijden:
•
wo 27/12 20:00-23:00 (senioren)
•
vr 29/12 18:00-19:45 (jeugd)
•
ma 1/1 20:00-23:00 (senioren)
•
wo 3/1 20:00-23:00 (senioren)
•
vr 5/1 18:00-19:45 (jeugd)
Vanaf dinsdag 9 januari worden er weer trainingen
volgens het reguliere schema gegeven.

Speeldata voorjaarscompetitie (Monica/René)
•
•
•

Volg ons op Facebook!

Jeugdcompetitie: Op zaterdagen van 27/1 t/m 21/4,
met vrije zaterdagen op 17/2, 24/2 en 3/3.
Senioren landelijk: Op zaterdagen van 27/1 t/m 21/4,
met vrije zaterdagen op 10/2, 17/2 en 3/3.
Senioren afdeling: Op weekdagen van 29/1 t/m 20/4,
met vrije weken van 19/2 t/m 2/3.

facebook.com/htchoofddorp

Inschrijven clubkampioenschappen! (Dirk/Rijko)

Toko Sil

Vergeet je niet in te schrijven voor de
clubkampioenschappen!

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

Wanneer
C klasse vr 22/12 19.45 uur. Inschrijving is gesloten.
B klasse vr 5/1 19.45 uur. Sluiting inschrijving 29/12
Jeugd vr 6/1 10:00 uur. Sluiting inschrijving 30/12
A klasse zo 7/1 13.00 uur. Sluiting inschrijving 30/12
Voor meer info of opgave per mail:
Senioren: Dirk van Driel, dik.van.driel@gmail.com
Jeugd: Rijko Kramer, rijkokramer@htc-hoofddorp.nl

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

Plannen voor een nieuwe zorgverzekering? Ga dan naar
de HTC Sponsorklikspagina en kies voor de categorie
‘Leningen & Verzekeringen’. Hier kan je doorklikken naar
een vergelijkingssite als Independer. Van iedere nieuwe
zorgverzekering krijgt HTC een commissie, zonder dat het
jou iets kost.
Sponsorkliks werkt op dezelfde manier bij andere
internetbestellingen, bijvoorbeeld via Coolblue, Bol.com of
Mediamarkt.

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

