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Belangrijke data

Nieuwsbrief nr 10

za 26 mei 11:00
Jubileumtoernooi

za 26 mei 18:00
Jubileumfeest

In deze editie nieuws over:
• Jubileum: 60 jaar HTC op 26 mei
• 60 jaar HTC | Leden aan het woord
• ALV
• AVG
• AH Muiderbos sponsoractie
• Bjk-toernooi Aalsmeer: hulp gevraagd
• Plankentoernooi

za 2 jun
B-jeugdkwal. Aalsmeer

Jubileum: 60 jaar HTC op 26 mei (Ceryl Benjamins)

za 26 mei 17:00
Receptie jubileum

Sponsors
SponsorKliks

Alfa Accountants

Amovatiebedrijf Aalsmeer

wo 5 jun
ALV
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
De jubileumcommissie HTC 60 jaar!
Toko Sil

Volg ons op twitter!
@htc-hoofddorp

Volg ons op Facebook!
facebook.com/htchoofddorp

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

Het organiserende team van het jubileumfeest op 26 mei
op de foto! V.l.n.r. René Divendal, Dirk van Driel, Rob
Murk, Ceryl Benjamins, Henny Schrama en Johan Huges.
Eric Buiel ontbreekt helaas op de foto. Wil je nog
meedoen met het toernooi, schrijf je dan zo snel mogelijk
in via deze link of via jubileum@htc-hoofddorp.nl. Er zijn
nog een paar plaatsen open voor het toernooi.

60 jaar HTC | Leden aan het woord (Samantha van der Werf)
Vincent Suiker (12), lid sinds september 2016.
1. Welk (eigen) HTC-moment is je het meest
bijgebleven?
Toen ik mijn pupillen B-licentie won, toen was ik wel heel
blij. Ook omdat het het laatste toernooi was waarbij ik het
kon halen. Doordat ik dit toernooi won mocht ik meedoen
aan het NJK-B.
2. Kom je naar het HTC-jubileumfeest?
Ja! Het lijkt me leuk om zo'n handicaptoernooi met teams
te spelen. Je moet dan samenwerken en je kunt lekker
tafeltennissen en een quiz doen. En het lijkt me leuk om
de HTC mensen van vroeger te zien.

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

Kom ook naar het jubileumfeest en schrijf je hier in!

ALV woensdag 6 juni (Simon Vlaming)
De volgende Algemene Ledenvergadering zal op
woensdag 6 juni a.s. gehouden worden. Aanvang 20:00
uur, locatie HTC.
Agenda:
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
3.
Mededelingen
4.
Goedkeuring notulen vorige ALV
5.
Ingezonden stukken
6.
AVG
7.
Stand van zaken
8.
Ledenwerving/ledenstand
9.
Begroting 2018/2019
10.
Rondvraag
11.
Sluiting

AVG (Rijko Kramer)
Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese
privacywetgeving van kracht, ook bekend als de AVG.
Deze wet regelt hoe alle organisaties die
persoonsgegevens verwerken, dus ook sportverenigingen
zoals HTC, met deze persoonsgegevens om moeten
gaan. Een voorbeeld: omdat HTC gegevens doorgeeft
aan de NTTB (met name betreffende de
competitiespelers) zal er expliciet toestemming gegeven
moeten worden om gegevens en uitslagen te publiceren
op nttb.nl en de TTapp.
Het bestuur is volop bezig met de inventarisatie, alle
voorbereidingen en het maken van de privacy policy.
Binnenkort meer nieuws.

AH Muiderbos sponsoractie (Rijko Kramer)
Spaar mee bij de Albert Heijn Muiderbos (in
winkelcentrum het Paradijs in Overbos), en help HTC. Bij
besteding van elke € 15,- aan boodschappen ontvang je

een voucher met een unieke code. De eerste vouchers
zijn inmiddels binnen, maar we kunnen er nog veel meer
gebruiken. Wie spaart er mee?
NB Kijk ook op de facebookpagina van de actie voor meer
manieren om punten te scoren!

Gezocht: vrijwilligers BJK-toernooi Aalsmeer (Rijko
Kramer)
Binnenkort is het weer zover. Op zaterdag 2 juni
organiseert HTC weer in sporthal De Bloemhof in
Aalsmeer het B-jeugd kwalificatietoernooi. Een succesvol
toernooi is erg belangrijk omdat we de financiën goed
kunnen gebruiken, maar dan is wel de hulp van
vrijwilligers nodig. Hoe meer hoe beter! Daarom bij deze
de oproep aan iedereen om zich op te geven om mee te
helpen. Ook met een paar uurtjes zijn we al erg geholpen!
•
•
•

Vrijdagavond 1 juni: opzetten tafels
Zaterdag 2 juni overdag: toernooi
Zaterdag 2 juni vanaf 15:00: tafels opruimen

Vrijwilligers kunnen zich melden bij Rijko Kramer.

Plankentoernooi 2018 (Dirk van Driel)
Op zaterdag 5 mei is het jaarlijkse plankentoernooi
gespeeld. Dirk schreef een uitgebreid verslag. Lees snel
wie er gewonnen heeft en welke verrassingen er allemaal
waren deze avond!
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