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za 26 mei 11:00
Jubileumtoernooi

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

za 26 mei 17:00
Receptie jubileum

Sponsors
SponsorKliks

Alfa Accountants

za 26 mei 18:00
Jubileumfeest
Jubileum: 60 jaar HTC op 26 mei (Ceryl Benjamins)
za 2 jun
B-jeugdkwal. Aalsmeer

Amovatiebedrijf Aalsmeer

wo 5 jun 20:00
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

Volg ons op twitter!
@htc-hoofddorp

Volg ons op Facebook!
facebook.com/htchoofddorp

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

Aanstaande zaterdag is het zover! Dan barst om 11:00
uur het HTC Jubileumfeest los!! Het belooft een prachtige,
zonnige dag te worden. Naar verwachting zullen er meer
dan honderd leden en oud‑leden langs komen in ons
clubgebouw. Een kort overzicht van de festiviteiten:
Jubileumtoernooi (11:00 – ± 16:00 uur)
Het Jubileumtoernooi begint om 11:00 uur en is om rond
16:00 uur afgelopen. Inmiddels is de inschrijving voor het
toernooi geëindigd en is de indeling gemaakt. Gezellig
even langskomen en aanmoedigen kan natuurlijk altijd.
Heb je je opgegeven voor het toernooi, maar kun je
onverhoopt toch niet meespelen? Stuur dan een mailtje
naar jubileum@htc-hoofddorp.nl om je af te melden.
Receptie (17:00 – ± 18:00 uur)
De receptie start om 17:00 uur. Tijdens de receptie zijn er
diverse toespraken. Daarbij brengen we een toost uit op
het zestigjarig bestaan van HTC.
Feestavond (± 18:00 – 23:00 uur)
Nadat alle formaliteiten zijn afgerond barst de feestavond
los. Binnen draait onze huis-DJ muziek, zodat de
dansliefhebbers los kunnen gaan op de dansvloer. Buiten
staat een partytent, waar je (hopelijk) in de avondzon
rustig een drankje kunt drinken. In de zaal laten we een
paar speeltafels staan, zodat je als je dat wilt ook nog een
balletje kunt slaan.
Tot zaterdag!

Toko Sil

60 jaar HTC | Leden aan het woord (Samantha van der Werf)
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

Sjoerd Lageweg (26), al 19 jaar lid
1. Welk (eigen) HTC-moment is je het meest
bijgebleven?
Buiten de vele leuke momenten tijdens het tafeltennissen,
springen toch ook de activiteiten buiten het tafeltennis
eruit. Zo waren de trainingsweken en uitjes bij de jeugd en
later de vele (actieve) weekendjes/weekjes weg altijd erg
leuk. Op de foto is één van die uitjes te zien, waar we met
een groepje jeugdleden en begeleiding gingen
poldersporten in De Kwakel. Sommige overtochten
eindigden in een nat pak, wat voor een erg leuke dag
zorgde 😃.
2. Kom je naar het HTC-jubileumfeest?
Ja natuurlijk, ik vind het erg leuk om het jubileum te vieren
en heb zin in het feest!

Speelzaal:
HTC Tafeltenniscentrum
Lutulistraat 142
2131 TG Hoofddorp
Tel 023 5652790

Marijt van Kesteren-Pronk (35), lid vanaf mijn 12e.
1. Welk (eigen) HTC-moment is je het meest
bijgebleven?
Ik heb een hoop leuke HTC-momenten. Zo vond ik de tijd
dat ik in de activiteitencommissie zat erg leuk: kerstbingo
inkopen doen, zeskamp organiseren op de slotdag en
natuurlijk een weekend op minikamp naar oa Ameland.
De samenwerking met de andere AC-leden was super!
Daarnaast heeft het aftertrainingsweekend naar de
Ardennen op mijn 15e erg indruk gemaakt. Wat een
gezellige club pubers waren we met elkaar!
Natuurlijk heb ik ook genoten van mijn wedstrijden vooral
in de gezellige damesteams inclusief het alfabet onder de
douche. En aan de gezellige en goede gesprekken op
weg naar tafeltennisverenigingen in heel Nederland heb ik
mooie herinneringen. Maar ook het plezier wat ik nu in het
herenteam heb, zorgt dat ik wekelijks met veel plezier
naar HTC ga.
2. Kom je naar het HTC-jubileumfeest?
Natuurlijk kom ik naar het jubileumfeest! Ik hou van een
feestje en vind dat speciale gelegenheden gevierd
moeten worden. Ik vind het altijd gezellig om bij HTC een
bardienst te draaien, dus dat zal ik ook zeker ‘s avonds
tijdens het feest doen. En dan hoop ik dat ik voor veel
(oud-)leden een drankje kan inschenken. Want hoe meer
zielen.... ik zie jullie graag op het jubileumfeest!

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

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.
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