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Belangrijke data

Nieuwsbrief nr 6

vr 23 feb 19:30
4e MS-toernooi

In deze editie nieuws over:
• Jubileum: 60 jaar HTC op 26 mei
• 4e MS toernooi
• Vacaturebank
• Klaverjassen

za 17 maa 20:00
Klaverjassen

Sponsors
SponsorKliks

Alfa Accountants

zo 18 maa 11:00
Familietoernooi

Jubileum: 60 jaar HTC op 26 mei (Rijko Kramer)

za 28 apr
Plankentoernooi

Als je de afgelopen weken in de zaal bent geweest dan
kan je er niet omheen: de grote HTC-vlag!
Amovatiebedrijf Aalsmeer

za 26 mei
HTC 60 jaar jubileum
za 2 jun
B-jeugdkwal. Aalsmeer

China Fantasy

Kijk op de HTC agenda
voor alle activiteiten

Ellen Broere kappers

Norel Hallenbouw

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

Volg ons op twitter!
@htc-hoofddorp

Op 3 februari is HTC 60 jaar geworden en dat gaan we
vieren op zaterdag 26 mei. Op het programma staan
onder meer een toernooi overdag, gevolgd door een
receptie en een feest. Meer nieuws volgt, maar hou deze
datum dus vast vrij in de agenda!

4e MS toernooi (Rijko Kramer)
Op vrijdag 23 februari (19:30 uur) wordt er voor de vierde
keer een MS-toernooi bij HTC gespeeld, waarbij het
gehele inschrijfgeld van €10 pp ten goede komt aan de
bestrijding van MS.

Volg ons op Facebook!
facebook.com/htchoofddorp

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

Er zijn nu al inschrijvingen van alle niveaus uit de
afdelingscompetitie, maar er kan nog meer bij! Iedereen
van 16 jaar en ouder kan meedoen. Wees er snel bij
voordat de inschrijving vol is!
Je kan je Inschrijven via het formulier in de zaal, of via
htcvoorms@gmail.com. En het is een open toernooi, dus
neem een flyer mee en vraag zo veel mogelijk anderen of
zo ook mee willen doen!

Toko Sil

Vacaturebank (Rijko Kramer)

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

HTC bestaat dankzij de inzet van vele vrijwilligers. De
bedoeling is daarbij dat we de taken over zoveel mogelijk
schouders verdelen, zodat het voor iedereen te doen blijft.
Dat betekent weer dat we, zoals bij iedere
vrijwilligersorganisatie, eigenlijk altijd wel helpende
handen kunnen gebruiken. Zo zijn er momenteel of
binnenkort onder meer de volgende vacatures. Denk er
eens over na of het wat voor je is, of dat je wellicht
iemand anders weet. We horen graag van je!
Ledenadministratie: verwerken van aanmeldingen en
opzeggingen in de ledenadministratie en doorvoeren van
wijzigingen.
Wedstrijdsecretaris jeugd: de competitie van de HTC
jeugdteams in goede banen leiden. Ook prima te doen
met twee personen!
Toernooifunctionaris jeugd: benaderen van jeugdspelers
voor toernooien en zorgdragen voor de inschrijvingen.
Barvrijwilliger: af en toe ’s middags of ’s avonds in de bar
staan.
Of… spreken deze functies je niet zo aan, maar wil je wel
graag helpen, laat het dan weten via rijkokramer@htchoofddorp.nl of spreek mij aan in de zaal!

Klaverjassen (Eric Buiel)
Op zaterdag 17 maart, na de competitiewedstrijden, wordt
er weer geklaverjast in de HTC bar. Doe ook mee en
beleef een avond vol kaartplezier bij HTC. Voor de beste
klaverjassers zijn er leuke prijzen te winnen. Het zou leuk
zijn als er minstens zoveel kaartliefhebbers meedoen als
bij de eerste klaverjasavond van dit seizoen op 18
november jl. Toen speelden er 20 mensen mee!
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 introducees mee. Je kunt je
inschrijven via het online inschrijfformulier.
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