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NIEUWSBRIEF
Onze club heeft inmiddels
bijna 55 leden. Met deze
nieuwsbrief willen we
jullie op de hoogte van
ontwikkelingen en nieuws
binnen onze club.

VERJAARDAG
15 apr
1 mei
3 mei
16 mei
16 mei
17 mei
21 mei
9 jun
9 jun
15 jun
29 jun
30 jun

Ibrahim Q.
Dave R.
Arko S.
Caroline V.
Bowe K.
Joël H.
Kosto V.
Peter L.
Tryntsje O.
Kevin H.
Jan Zu.
Martin K.

FIJNE VERJAARDAG

GOED NIEUWS
Momenteel wordt er in
Nederland veel
getafeltennist. Hopelijk
kunnen we hier als
vereniging op inhaken en
zo weer nieuwe leden aan
ons te binden.

COMPETITIE VOORJAAR 2020 - CORONA
Helaas is de competitie beëindigd. Het Corona virus heeft een groot deel
van Nederland plat gelegd. Ook het tafeltennis. Het is duidelijk dat de
maatregelen voorlopig nog blijven gelden. Wij, als Delta Impuls, volgen
de adviezen van het RIVM en het NTTB. Als we eerlijk zijn hebben we
geen keus. We hopen nog wel, dat we voor de zomer weer kunnen
tafeltennissen. Het is jammer dat we elkaar nu niet zien, maar het
belangrijkste is nu, dat we met zijn allen en onze naasten gezond blijven.

TAFELTENNISACCOMODATIE
Bij onze jeugd hebben we de laatste jaren een enorme terugloop gehad
in het aantal leden. Wij als bestuur denken dat dit mede wordt
veroorzaakt doordat we als vereniging niet in Heerenveen zelf zitten.
Momenteel zijn wij in overleg met de gemeente over een mogelijke
locatie in Heerenveen. Zodra hierover meer nieuws is brengen we jullie
op de hoogte.

STEENWIJK - JOURE
Vanuit Steenwijk alleen te melden dat Martin Kleve lid is geworden sinds
begin maart. Vanuit joure verder geen nieuws

RABOBANK - ACTIE
Door jullie stemmen die jullie hebben uitgebracht hebben we van de
Rabobank een bedrag van € 128 ontvangen. Dat is mooi meegenomen.
Bedankt voor jullie stemmen.

SPELREGELBEWIJS JEUGD
De jeugdleden die mee doen in de competitie, moeten een
spelregelbewijs behalen. Via onderstaande link kun je de test doen.
https://www.nttb.nl/nieuws/attentie-jeugdleden-haal-jespelregelbewijs-tafeltennis-masterz/
Ben je geslaagd, laat dit even aan Peter Langen weten.
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