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Belangrijke data

Nieuwsbrief nr 3

za 17 november 20:00
Klaverjassen

In deze editie nieuws over:
• Klaverjastoernooi
• ALV
• Dubbeltoernooi
• Proeven aan de bar
• Clubkampioenschappen
• Inschrijving toernooien

zo 18 november 10:00
Opstaptoernooi jeugd
vr 7 december 20:00
Dubbeltoernooi
vr 14 december 19:45
Clubkampioenschappen
Senioren-D
vr 21 december 19:45
Clubkampioenschappen
Senioren-C
vr 4 januari 19:45
Clubkampioenschappen
Senioren-B
za 5 januari
Clubkampioenschappen
jeugd
zo 6 januari
Clubkampioenschappen
Senioren-A

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

Volg ons op twitter!
@htc-hoofddorp

facebook.com/htchoofddorp

SponsorKliks

Alfa Accountants

Klaverjassen (Eric Buiel)
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.

Amovatiebedrijf Aalsmeer

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.

China Fantasy

Norel Hallenbouw

ALV (Simon Vlaming)
De volgende Algemene Ledenvergadering zal op
woensdag 28 november a.s. gehouden worden. Aanvang
20:15 uur, locatie HTC.
Agenda:
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
3.
Mededelingen
4.
Notulen vorige vergadering (zie hier)
5.
Ingezonden stukken
6.
Jaarrekening 2017/18
7.
Kascontrole
8.
Pauze
9.
Uitreiking jubileumspelden
10.
Bekend maken Vrijwilliger van het Jaar
11.
Ledenwerving / ledenstand
12.
Projecten/speerpunten
13.
Rondvraag
14.
Sluiting
Blijf ook goed op de hoogte wat er speelt binnen de
vereniging, en denk mee over de toekomst. Het bestuur
hoopt op een massale opkomst!

Dubbeltoernooi (Mark Zaal)

Volg ons op Facebook!

Sponsors

Traditioneel wordt op de eerste vrijdag na de
najaarscompetitie het dubbeltoernooi gespeeld, zo ook dit
jaar op vrijdag 7 december. Het toernooi begint om 20:00
uur.

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

Tijdens dit toernooi kies je niet je eigen dubbelpartner,
maar je dubbelpartner wordt bepaald door middel van
loting op de avond zelf. Inschrijving is gratis en elk HTCen RTO-lid van 16 jaar en ouder kan zich inschrijven,
uiterlijk tot en met vrijdag 1 december.
Wil je meedoen? Geef je dan op middels het formulier dat
in het clubgebouw hangt of bij Mark Zaal; email

markzaal86@gmail.com
Proeven aan de bar bij HTC (Wouter Sonderwal)
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

Lijkt het jou leuk om eens achter de bar te staan tijdens
een competitieavond/-dag maar twijfel je of wil je niet in
het diepe terecht komen?
Meld je dan snel aan om eens te proeven aan de bar! Je
draait dan, bijvoorbeeld 2 uurtjes, geheel vrijblijvend mee
met één van de ervaren barmensen! En bevalt het dan
kunnen we daar een mooi gevolg aan geven! En bevalt
het niet, dan zien we je uiteraard graag aan de "andere
kant van de bar".
Meld je snel aan met jouw beschikbaarheid en wensen bij
Mark Zaal (markzaal86@gmail.com) of bij Wouter
Sonderwal (wouter@woutersonderwal.com)
Let op: minimumleeftijd 18 jaar

Clubkampioenschappen (Dirk van Driel)
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

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:
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)!

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
De HTC-nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een mail naar
nieuwsbrief@htc-hoofddorp.nl en je wordt verwijderd van de verzendlijst.

