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NIEUWSBRIEF
Onze club heeft
inmiddels ruim 60
leden. Met deze
nieuwsbrief willen
we jullie op de
hoogte van
ontwikkelingen en
nieuws binnen onze
club.

VERJAARDAG
1 nov
7 nov
13 nov
17 nov
26 nov
4 dec
5 dec
10 dec
12 dec
17 dec
17 dec

Dik
Bowe L.
Erwin
Arjan
Johan O.
Christine
Johan V.
Karina
Danielle
Anna
Mark

GROTE CLUB ACTIE
Onze club kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Heb je al een lot
gekocht van de grote club actie? Je kunt voor losse loten terecht bij Patrick
Hankel. Eventueel kunt je ook loten kopen via de website vd GroteClub
(http://clubactie.nl/actie/TTVDeltaImpuls1 ). Alvast dank voor je steun.

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Ieder jaar worden er enkele vaste toernooien georganiseerd binnen de
club. Wij zijn op zoek naar een groep van 5 tot 7 personen die hier
gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Bewust een wat grotere
groep zodat je allemaal wat kleinere taken hebt.
Iets voor jou? Meld je aan bij Jan Zuur.

TAFELTENNISKALENDER
2 (zo)december 1/4 finale MJN (jeugd)
15 (za) december Poldertoernooi Emmeloord
15/16 (za/zo) december jeugdranglijsttoernooi Assen
Nieuwjaarstoernooi (Delta leden) – datum volgt nog
19 januari (za) Diederik Steunenbergtoernooi Zwolle (jeugd)
14 februari (vrij) Veteranentoernooi
11 mei (za) Clubkampioenschappen (jeugd en senioren)
13 juni (do) Algemene Ledenvergadering
17 juni (ma) Badminton uitwisseling

KANTINE

COMPETITIE VOORJAAR 2019

Kantine in het
Deelshûs is open tot
24:00 uur, eten te
krijgen tot 23:30.

Het bestuur gaat er van uit dat iedereen die nu competitie speelt, ook in de
voorjaarscompetitie mee speelt. Wil je ook competitie spelen, of wil je dit
niet of tijdelijk laat het dan weten aan Wadse Temme (competitie@deltaimpuls.nl) of aan Peter Langen voor onze jeugdleden. Doe dit voor 15
november 2018.
In 2019 wordt gestart met een proef, of eredivisiesysteem of wedstrijden
van 3 games, waarbij iedere game een punt is. Wij willen graag meedoen
hieraan, zodat wij een goede mening kunnen vormen.

NIEUWSBRIEF 1 – 31 OKTOBER 2018

