
Beste Leden, 

Welkom bij de nieuwsbrief van September. 

 Speeltijden  
o Op dinsdag van  20u30 tot 22u30 en 
o Op vrijdag van  20u00 tot 22u00. 
o Er zijn wat gewijzigde begintijden voor de competitie, deze staan aangegeven in het 

speeltijden overzicht. 
o 27 september hebben we geen beschikking over de pathmoshal ivm een evenement 

van de gemeente Enschede. We zullen dan moeten uitwijken naar de diekmanhal. 

 Vooraankondiging ALV 
o De alkgemene ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 28 januari 2020. De 

afgelopen vergadering hadden we een geweldige opkomst, iedereen bedankt voor 
de betrokkenheid. 

 Vooraankondiging Incasso 
o Rond 1 oktober zal de volgende incasso plaatsvinden van kwartaal 4. 
o Rond 1 November zal de incasso plaatsvinden voor de compititiespelers. 

 Vooraankondiging Kwartettoernooi 
o Op 29 Oktober zal er een kwartettoernooi zijn, nadere info volgtRond 1 oktober zal 

de volgende incasso plaatsvinden van kwartaal 4. 

 Sinterklaas 
o Op 6 december is voor de kinderen even aandacht voor sinterklaas. 

 Vooraankondiging ouder/ kindtoernooi 
o Vrijdag 20 december zal er weer een ouder kindtoernooi plaatsvinden, nadere info 

zal volgen in de app. 

 Hulp bij jeugdtraining 
o Bedankt voor het aanmelden de jeugd groeit enorm en de hulp is welkom. In het 

speelschema is voor zover bekend aangegeven wie die avond verwacht wordt. 
Mocht je niet kunnen zoek dan zelf even voor vervanging. Er is ook een aparte 
bijlage met het schema. 

 
Dit is het voor de nieuwsbrief van September. Nogmaals veel plezier in het nieuwe seizoen. 
 

 Sportieve Groeten en tot op de baan, 
Bestuur 

  



Speeltijden (onder voorbehoud) t/m laatste week December 

Dagen en tijden  Hulp bij de jeugd 

 
      

dinsdag 10 september 2019 
 

20:30-22:30     

vrijdag 13 september 2019 
 

20:00-22:30  Marloeke en Patricia 

dinsdag 17 september 2019 
 

20:30-22:30     

vrijdag 20 september 2019 
 

20:00-22:30  Ronald en Ferdie 

dinsdag 24 september 2019   20:30-22:30       

vrijdag 27 september 2019   20:00-22:00  Uitwijken naar diekmanhal 

dinsdag 1 oktober 2019 
 

20:30-22:30   

  vrijdag 4 oktober 2019 
 

20:00-22:30  Louis en Ab 

dinsdag 8 oktober 2019 
 

20:30-22:30   

  vrijdag 11 oktober 2019 
 

20:00-22:00  Inge en Lex 

dinsdag 15 oktober 2019 
 

20:30-22:30   

  vrijdag 18 oktober 2019 
 

20:00-22:00  Olaf Michel 

dinsdag 22 oktober 2019 
 

20:30-22:30   

  vrijdag 25 oktober 2019 
 

20:00-22:00  Klaas en Jan G 

dinsdag 29 oktober 2019 
 

20:30-22:30   

  vrijdag 1 november 2019 
 

20:00-22:30  Peter K en Gerrit 

dinsdag 5 november 2019 
 

20:30-22:30   

  vrijdag 8 november 2019 
 

19:30-22:30  Bertram en Mark 

dinsdag 12 november 2019 
 

20:30-22:30   

  vrijdag 15 november 2019 
 

20:00-22:00   

  dinsdag 19 november 2019 
 

20:30-22:30   

  vrijdag 22 november 2019 
 

20:00-22:00   

  dinsdag 26 november 2019 
 

20:30-22:30   

  dinsdag 3 december 2019 
 

20:00-22:30   

  vrijdag 6 december 2019 
 

20:00-22:30   

  dinsdag 10 december 2019 
 

20:00-22:30   

  vrijdag 13 december 2019 
 

20:00-22:30   

  dinsdag 17 december 2019 
 

20:00-22:30   

  vrijdag 20 december 2019 
 

20:00-22:00   

  

   

  

   


