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Jeugdtraining op tijd komen
Inhoud

De trainingen voor de jeugd beginnen wel eens wat later. Dit komt doordat
de kinderen als ze elkaar zien in de kleedkamer eerst even bijpraten.
Het verzoek van de trainers is, dat ze liefst 10 minuten voor de training
aanwezig zijn. Dan is iedereen op tijd omgekleed en bijgepraat.
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Plus training op
zondag 7 oktober

Op 15 september ontvingen leden en diverse oud-leden een mail over de
Grote clubactie. Het bestuur had besloten om dit jaar geen kinderen met
loten langs de deur te vragen (de meeste jeugd is nog erg jong). Dat is een
heel georganiseer met fysieke loten en contant geld.
De loten zijn dit jaar wél online te koop. Wilt u de vereniging een extra zetje
in de rug geven, dan is dat natuurlijk welkom.
De opbrengst is bestemd voor jeugdactiviteiten, waaronder het geven van
tafeltennis op de basisscholen (niet gesubsidieerd). Sport en bewegen,
leerzaam en gezond!
Ook opa’s, oma’s, andere familie, buren en vrienden die een bijdrage aan
de sport willen geven, kunnen natuurlijk hun steun geven.
Mail dan de volgende link dan naar hen door;
http://clubactie.nl/actie/TafeltennisverenigingActief
Via deze link kan men loten van de vereniging bestellen. Dit gaat via
eenmalige machtiging, De lotnummers (en de evt. gewonnen prijzen)
verschijnen dan op uw bankrekening.

Hoofdsponsor

Plus training op zondag 7 oktober

Ook sponsor worden?
Informeer naar de
mogelijkheden door een mail
naar :
actief-eelde@nttbnoord.nl

Bezoek ook eens de website:
http://www.ttvactief.nl
Of Facebook: /TTVActiefEelde

Tot een jaar of twee terug was er een plus-training, met onze eigen jeugd en
kinderen uit Assen en Harkstede.
De vereniging wil kijken of onze jeugd en senioren zélf interesse hebben om
1x per maand een extra training te volgen. We organiseren daarom een
eerste keer om de belangstelling te peilen.
Voor wie?
Wanneer?
Kosten?
Opgeven?

Jeugd en senioren van ttv Actief
Zondag 7 oktober, van 10.30 – 12.00 uur
Geen
Per e-mail via actief-eelde@nttbnoord.nl

Bij voldoende deelname volgt een rooster, waarbij op de eerste zondag van
elke maand wordt getraind. Te beginnen met zondag 4 november, in
december in verband met Sinterklaas op 16 december.
Omdat het een extra training is voor wie meer wil, vraagt de vereniging
voor het vervolg een eigen bijdrage. Tot volgende zomer is dit 36 euro. Dat
dekt de kosten van de trainer, zaal en balletjes.

