Secretariaat:
Secretaris@ttvlandgraaf.nl

NIEUWSBRIEF JANUARI 2017
Beste leden,
Middels deze nieuwsbrief willen we jullie van een aantal zaken wat betreft onze vereniging
op de hoogte brengen. Aan jullie het verzoek deze informatie goed door te nemen. Uiteraard
zijn opmerkingen, vragen en ideeën altijd welkom, mondeling bij een van de bestuursleden of
via de mail: bestuur@ttvlandgraaf.nl

Competitiestart:
De voorjaarscompetitie 2017 is inmiddels van start gegaan. Met zes herenteams, een
jeugdteam en twee duo-teams door-de-week is Landgraaf vertegenwoordigd.
Alle uitslagen en standen vindt je op www.nttblimburg.nl.
Ook kun je de TT app downloaden, waar alles netjes wordt bijgehouden.
Vanaf dit seizoen is Ivo de Haan de nieuwe wedstrijdsecretaris. Wijzingen van wedstrijden
moeten altijd via hem worden geregeld. Je kunt mailen naar secretaris@ttvlandgraaf.nl
Ook uitslagen en wedstrijdbriefjes inleveren aan de wedstrijdsecretaris.

Belangrijke data:
Op vrijdag 28 april (vanaf 20.00 uur) wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
gehouden. Alle leden worden daar nog persoonlijk voor uitgenodigd.

Ouder-Kindtoernooi:
Traditioneel wordt het Ouder/Kind-toernooi gehouden op CARNAVALSVRIJDAG.
Dit jaar is dat 24 februari. We beginnen om 20.00 uur.
Alle leden en aanhang (familie en vrienden) zijn welkom om mee te doen als VERKLEED
koppel. Het hoeft niet perse ouder met kind te zijn overigens. Aanmelden is wel noodzakelijk.
Via het prikbord of via de mail toernooi@ttvlandgraaf.nl.
We zoeken ook wat vrijwilligers voor het versieren van de zaal.

TeamToernooi/Afsluiting seizoen:
Op zaterdag 20 mei wordt het seizoen afgesloten met een teamtoernooi, huldiging van
(eventuele kampioenen) en een barbecue. Aanvangstijd is een beetje afhankelijk van het
aantal deelnemers. Koppels worden vooraf geloot, waarbij altijd een goede speler met een iets
minder goede speler dubbelt. Aanmelden via de mail of via het prikbord.
Het toernooi is gratis, de barbecue kost 10 euro per persoon. Alle leden worden daar nog
persoonlijk voor uitgenodigd.

Secretariaat:
Secretaris@ttvlandgraaf.nl

Clubkampioenschappen:
De clubkampioenschappen worden EEN week voor aanvang van de najaarscompetitie
gehouden. Dat zal medio september zijn. Daardoor is het toernooi een prima voorbereiding op
het nieuwe seizoen. Alle leden worden daar nog persoonlijk voor uitgenodigd.

Andere toernooien:
Zondag 12 februari:
Zondag 12 maart:
Zondag 23 april:
Zondag 21 mei:
Zaterdag 27 mei:

NJM Assen, Halve finale (met Tom Boessen)
LJM 3 in Swalmen (Jarno Wiers, Lambert Bollen en Henk Korver)
LJM 4 in Sittard/Geleen (Jarno Wiers, Frank, Tom, Yoshua en Bert)
LJM finale in Venray (afhankelijk van plaatsing)
Tegelen Toernooi (uitnodiging volgt later)

Weekend weg
Paul Nix organiseert een weekendje Trier (Duitsland). Vertrek is vrijdagmiddag 3 maart en op
zondag 5 maart komen we terug. Er zijn nog maar enkele plekken over, dus als je nog mee
wil, meld je bij Paul Nix (06-14111275). Kosten bedragen 160 euro incl. hotel en vervoer.

Jeugdkamp:
Ook dit jaar gaan we met TTV Landgraaf weer op zomerkamp.
Binnenkort komen we met meer informatie, we zoeken nog naar een locatie en datum
(waarschijnlijk in juni).

Trainingstijden:
Maandag vanaf 20.00 uur, senioren
Dinsdag tussen 18.00 en 20.00 uur, jeugdtraining (starters tot 18.45 uur)
Donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur, jeugdtraining, vanaf 20.00 uur senioren
Vrijdag vanaf 19.30 uur, senioren

Materiaal bestellen:
Leden mogen uiteraard zelf weten waar ze hun materiaal (batjes en rubbers) bestellen.
LET WEL! Als je bij Menereis bestelt (online) en je zegt erbij dat je lid bent bij TTV
Landgraaf, dan krijg je sowieso 20% korting. Bij vragen neem contact op met één van de
bestuursleden.

