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Van de redactie
In deze editie van de nieuwsbrief lees je informatie vanaf de bestuurstafel, een
bericht over de inbraak in onze kantine en een berichtje van de
jeugdcommissie.
Neem even de tijd om alles door te lezen, zodat je op de hoogte bent van wat
er speelt binnen de vereniging.
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit dan naar
rravenschot@live.nl

Van de bestuurstafel
Bestuursvergadering
Tijdens de bestuursvergadering van 4 februari jl. zijn de lopende en actuele
zaken binnen de club weer besproken. In ons ledenbestand per 01-02-2020
kunnen we gelukkig constateren, dat ondanks de landelijke afname van leden
bij de KNLTB, het bij ons bijna op hetzelfde aantal is gebleven. Het aantal
competitiespelers neemt nog steeds toe. Allemaal positieve punten dus en als
je meer wilt weten over het “reilen en zeilen” binnen onze club, kom dan naar
de komende ledenvergadering.
Ledenvergadering
Algemene jaarlijkse ledenvergadering op 28 februari om 20.00 uur.
Reserveer deze datum in je agenda. Jouw mening telt. Kom dus ook. De
uitnodiging met de (financiële) bijlagen komen binnenkort naar je toe. Na de
vergadering houden we een “speciale” quiz en gezellig even “napraten” met
een drankje en een hapje.
Bar- en papierdiensten
Zet de positieve lijn van 2019 ook dit jaar door. Vul één of meerdere data in die
je past en bevestig dan ook weer de mail terug. Dit bespaart de mensen die dit
moeten regelen veel tijd en vooral ergernis. Met zijn allen zorgen we dan voor
een goeie sfeer binnen de club.

Vrijdag 28 februari 2020 ledenvergadering
20.00 uur
Jij bent er toch ook?

Ongewenst bezoek
In de nacht van zaterdag op zondag 14/15 december 2019 is er in ons
clubgebouw ingebroken. Forceren van de ramen van de kleedkamers en de
nooduitgang was mislukt. Daarna werd een poging gedaan om de schuifdeur
open te krijgen, wat ook niet is gelukt (goed sluitmechanisme). Teneinde raad
dan maar een tegel door het raam gooien (zie foto) Zo werd toegang gekregen
tot de kantine. Nadat het op zondagochtend werd ontdekt is de politie
ingeschakeld en werd gekeken wat er verdwenen was. Behoudens de losse lade
van de kassa met muntjes van 5, 10 en 20 cent (ca 5 euro) is er niets vermist.
Wat resteerde was een grote troep en véél schade aan het gebouw. Gelukkig
wordt de schade gedekt door de verzekering en is de reparatie in gang gezet.
Van de daders tot heden nog geen enkel spoor.

Jeugdcommissie
Hallo allemaal,
Het weer gaat de komende tijd hopelijk steeds beter worden, dus wij zijn vast
aan het brainstormen geweest voor nieuwe activiteiten!
Vriendjes en vriendinnetjes middagen, competitie, tentenkamp, ouder-kind
toernooi en de competitie zijn weer een greep uit het aanbod!
Houd de mail of de app in de gaten, te zijner tijd houden we jullie op de hoogte
over de bijzonderheden!
Wij, en ook Johan, hebben er weer zin in!
Sportieve groetjes van de jeugdcommissie

