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Belangrijke data

Nieuwsbrief nr 2

ma 22 oktober
Basisscholierentoernooi

wo 24 oktober
Basisscholierentoernooi

In deze editie nieuws over:
• Klaverjastoernooi
• Geen trainingen herfstvakantie
• Sponsors HTC
• Clubkampioenschappen
• Inschrijving toernooien
• MJ Trainingsdag XL
• Tafeltennismasters in Leiden

za 10 november
MJ Trainingsdag XL

Klaverjassen (Eric Buiel)

di 23 oktober
Basisscholierentoernooi

za 17 november 20:00
Klaverjassen
zo 18 november 10:00
Opstaptoernooi jeugd
vr 7 december
Dubbeltoernooi
vr 14 december
Clubkampioenschappen
Senioren-D
vr 21 december
Clubkampioenschappen
Senioren-C
vr 4 januari
Clubkampioenschappen
Senioren-B

Op zaterdag 17 november, 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.
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.

Trainingstijden herfstvakantie (Rijko Kramer)
In de herfstvakantie zijn er geen trainingen. Wel kan er op
de gebruikelijke tijden worden vrijgespeeld:
- Maandag vanaf 20:00 uur (senioren)
- Woensdag vanaf 20:00 uur (senioren)
- Donderdag 9:00 – 12:00 uur (RTO)
- Vrijdag 18:00 – 19:45 (jeugd)

Sponsors HTC (Carel van Kempen)
za 5 januari
Clubkampioenschappen
jeugd

Beste HTC-leden,

zo 6 januari
Clubkampioenschappen
Senioren-A

Er is om persoonlijke redenen de laatste tijd weinig
gebeurd rondom dit onderwerp. Ook hielp de
economische crisis niet echt mee om nieuwe sponsoren
aan te trekken. Ik wil trachten dit verhaal nieuw leveren in
te blazen en kan daarbij best wel hulp gebruiken!
Mijn verzoek aan alle leden is om na te denken of er in
jullie onmiddellijke omgeving mogelijkheden zouden
kunnen zijn. Ik denk hierbij aan de werkgevers van de
mensen die nog werken, aan de werkgevers van de
ouders van de jeugdleden en, voor de pensionado’s, aan
de werkgevers van de kinderen?

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

Voor verdere informatie: zie http://www.htchoofddorp.nl/overhtc/sponsors/
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groeten,
Carel van Kempen

Sponsors
SponsorKliks

Alfa Accountants

Amovatiebedrijf Aalsmeer

China Fantasy

Norel Hallenbouw

Volg ons op twitter!
@htc-hoofddorp

Mail: carel_van_kempen@kpnmail.nl
Mobile: +31641321415

Clubkampioenschappen (Dirk van Driel)

Volg ons op Facebook!
facebook.com/htchoofddorp

In december en januari worden de
clubkampioenschappen weer gespeeld. Binnenkort wordt
bekend gemaakt in welke categorieën je kan inschrijven.
Noteer vast de volgende data in je agenda:
Vrijdag 14/12 Clubkampioenschappen senioren-D
Vrijdag 21/12 Clubkampioenschappen senioren-C
Vrijdag 4/01
Clubkampioenschappen senioren-B
Zaterdag 5/01 Clubkampioenschappen jeugd
Zondag 6/01 Clubkampioenschappen senioren-A

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

Inschrijven voor toernooien (Rijko Kramer)
De komende maanden zijn er vele toernooien waar je aan
mee kan doen. De inschrijving is nu geopend voor de
volgende toernooien:
Heb je vragen of
opbouwende kritiek voor
het bestuur van HTC? Mail
dan de secretaris
(secretaris@htchoofddorp.nl)

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

Zo 18/11: Opstaptoernooi (jeugd)
Za 22/12: Open Langedijker (jeugd)
Zo 23/12: Open Langedijker (senioren)
Za 12/1: Afdelingskampioenschappen Beverwijk (jeugd)
Zo 13/1: Afdelingskampioenschappen Beverwijk (sen.)
Schrijf je snel in door te reageren op de uitnodiging
(jeugd) of via de inschrijfformulieren in de zaal (senioren)!

MJ trainingsdag XL voor alle jeugdspelers (Rijko Kramer)
Op zaterdag 10 november organiseert MJ Tafeltennis
weer een trainingsdag XL, voor alle jeugdspelers. Dit keer
wel heel dichtbij, namelijk in onze eigen HTC-zaal!
Meer informatie, of wil je je al inschrijven? Ga dan snel
naar https://mjtafeltennis.nl/trainingsdag-xl/

Tafeltennismasters in Leiden (Rijko Kramer)
Van 26 t/m 28 oktober spelen de beste tafeltennissers van
Nederland in Leiden om de masterstitel. Eerst op 26
oktober de jeugdmasters met o.a. Tim Gras, en op
zaterdag en zondag de senioren met o.a. Angelique
Gertenbach.
Meer info hier.
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