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De Rabobank houdt van 3 tot 18 oktober weer haar jaarlijkse Clubkas
campagne. De bank geeft daarbij steun aan verenigingen in haar
werkgebied. Leden van de Rabobank Noord-Drenthe krijgen daarbij 3
stemmen, die ze uit kunnen brengen op een vereniging van hun keuze.
Elke stem is geld waard.
Ook ttv Actief doet aan de actie mee. Het leverde vorig jaar ruim 200 euro
op, wat activiteiten voor de jeugd en met de scholen mogelijk maakte.
Dus… bent u lid van de plaatselijke Rabobank, stem dan tussen 3 en 18
oktober op tafeltennis vereniging Actief! Alvast bedankt.

Mooie start competitie
Op 12 september is de najaar-competitie weer van start gegaan. In de
eerste speelronde maakten we een unicum mee. Alle 7 senioren teams van
Actief-Vries wonnen. En de jeugd speelde gelijk.
Na drie speelronden staan Actief-Vries 1, 2, 4, 5, 6 en 7 bovenaan. Het is nog
lang en ver, maar… een goede start! Iedereen veel plezier.
Ook leuk om te vermelden: De debutanten Jeroen de Boer en Tom Heyne
sloegen hun eerste punten binnen. Jeroen speelt daarbij nog maar een jaar!
Tom begon 1,5 jaar terug weer als herintreder in de sport.
Bij de jonge jeugd debuteren Janita Weering en Youri Oldenzeel in de Table
Stars competitie. Alle 6 teams spelen 2x op één middag met duo’s. Gezellig
en sportief!

Goede batjes voor jonge kinderen
Hoofdsponsor

De trainers hebben gekeken naar goede batjes voor startende kinderen, die
niet te duur zijn. Ze kosten 30 euro. De meeste starters hebben al een batje.
Belangstelling? Koos of Hetty er gewoon even naar vragen. De trainers
verdienen er zelf niets aan, maar willen de jeugd stimuleren.

Herinnering Grote Clubactie
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

Op 16 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, evenmin om ze in de zaal aan de senioren te
verkopen. 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.
Opa’s, oma’s, andere familie, buren, vrienden die een bijdrage aan de sport
willen geven, mail 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.

