
   

   
 

   

NIEUWSBRIEF 

MFC De Akkers 
Veluwelaan 47 
8443 AJ Heerenveen 
 
Maandag Heerenveen:  
18:30/20:00 jeugd 
20:00/22:30 vrij spelen 
 
Donderdag Heerenveen:  
18:30/20:00 jeugd 
20:00/22:30 senioren 
 
Dinsdag Steenwijk 
18:30/19:30 jeugd 
19:30/21:00 senioren 
 
Woensdag Joure 
19:00/20:30 

VERJAARDAG 

29 08  Daylan 
30 08  Wieger 
31 08  Hans 
31 08  Pim 

1 09  Harm 
2 09  Evert 
7 09  Wadse 
8 09  Arnoud 

21 09  Olav 
23 09  Sander 
23 09  Jake 
29 09  Richard 

5 10  Simon 
17 10  Robert 
17 10  Reino 
19 10  Marga 
23 10  Bodi 
24 10  David 

 

DELTA IMPULS 
TAFELTENNISVERENIGING VAN HEERENVEEN STEENWIJK JOURE 

ZOMERVAKANTIE IS WEER VOORBIJ 

Hallo allemaal. Voor velen zit de vakantie er helaas weer op. Gelukkig 
gaan we nu wel weer volop tafeltennissen. Van Wadse hebben jullie al 
de nodige informatie ontvangen voor de competitie. Vanaf maandag 29 
augustus zijn de normale trainingstijden en speeltijden weer van 
toepassing. 

BESTUUR – AANKONDGIGING ALV 

In de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) van maandag 19 
september 2022 wordt Christine Peterson voorgedragen als nieuw 
bestuurslid. Naast Christine zijn we op zoek naar nog een bestuurslid. 
Heb je interesse, meldt dit dan bij één van de bestuursleden. 
Afgelopen weekend heeft onze voorzitter Jan Zuur de tijdens de ALV 
goed te keuren statuten rondgestuurd. De overige stukken volgen 
binnenkort. 

OPEN DAG IN STEENWIJK OP ZATERDAG 22 OKTOBER 

Op Zaterdag 22 oktober wordt er in Steenwijk een open dag 
georganiseerd, dit is een vrije competitiedag, dus hopen we dat naast 
enkele trainers ook competitiespelers/jeugd kunnen helpen. 
Willen jullie deze datum alvast in je agenda zetten? 
Inge Hordijk en Mark Hankel 

KANTINE DELTA IMPULS 

Onze kantine heeft nu een eerste jaar gedraaid. Een omzet behaald van 
ruim € 450. Ook komend seizoen gaan we er voor zorgen dat de 
kantine, gegeven de mogelijkheden die ons ter beschikking 
staan,  goed draait. Hiervoor wordt er bij de thuiswedstrijden iedere 
keer een team aangewezen door de kantinecommissie. 

Nog even over de koffie. De koffie is gratis voor de trainers en de 
kantinedienst en het eerste bakje is gratis voor de bezoekers. In alle 
andere gevallen betaalt iedereen € 1,-- voor koffie en thee. 
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NIEUWE TAFELS 

Zoals het nu lijkt krijgen we er in Heerenveen 3 nieuwe tafels bij en 
gaat er een tafel naar Steenwijk. Het is dan mogelijk om met 8 tafels 
gelijktijdig in de zaal te spelen en te trainen, dit voorkomt de soms ‘te 
lange wachttijden’.  

GEVRAAGD 

Wie van de senioren wil in september op een maandagavond of 
donderdagavond helpen met flyers rondbrengen in de buurt van de 
zaal de Akkers in Heerenveen?  
Een half uurtje helpen voor de training begint. Met de flyers willen we 
nieuwe jeugdleden proberen te werven. 
Graag opgeven bij Mark (06-27820067) of Inge (06-21483876) 

WADSE GAAT UIT BESTUUR  

Zoals jullie vast al hebben vernomen gaat Wadse uit het bestuur. 
Tijdens de ALV van 19 september is Christine verkiesbaar als onze 
nieuwe secretariaat. 
 
Ter info, bij wie moet ik zijn: 
Competitie en toernooien      Jan 
Arbitrage                                    Jan 
Jeugd                                           Inge 
Zaalhuur Heerenveen              Patrick 
Secretariaat                                Christine 

AGENDA 

19-09 ALV in Heerenveen 
22-10 Open dag in Steenwijk 
22-10 Verenigingscongres Zwolle 
 


