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Ik ga op kamp en ik neem mee...

Aanmeldingen geopend voor jeugdkamp 2017
Vorig jaar was dit al dé activiteit van het jaar... In de kantine worden deelnemers nog elke

dag herinnerd aan deze te gekke tijd. Ouders hebben heerlijk kunnen genieten van een
paar dagen rust. We hebben het natuurlijk over het jeugdkamp! En ook in 2017 gaan we
er weer voor!
Wat is er nou leuker dan de hele dag buiten zijn in de bossen, of op de hei en
spannende speurtochten doen of strategie spellen spelen? Veel lopen, nadenken en
samenwerken. Je leert je clubgenoten beter kennen, en weet na dit weekend ook een
heleboel meer over de kampleiding. Bijvoorbeeld wie er het beste is in het bakken van
pannenkoeken, of in het maken van een kampvuur. Of wie je absoluut (niet) kunt
vertrouwen tijdens een spannende dropping in een donker bos.
De bestemming voor dit jaar is al bekend: we gaan opnieuw naar het leuke Brabantse
dorpje Drunen. Hier hebben we de een ruime accommodatie en er is veel te doen in de
omgeving. Ook blijven de kosten lekker laag. We streven ernaar deze rond de €75, per
persoon te houden. En oh ja, wanneer het kamp precies is? Tijdens het
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Pinksterweekeinde, van vrijdagavond 2 t/m maandagmiddag 5 juni. Meld je nu aan, want
ook dit kamp wil je niet missen!
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Doelstellingen ledenwerving 2017
Een van de speerpunten van de wervingscommissie is het aantrekken van nieuwe leden. Terwijl
veel verenigingen genoegen nemen met 'het stabiel houden van het ledenaantal', stellen wij
onszelf zeer ambitieuze maar toch haalbare doelen. Graag delen we die met jou, zodat jij weet
wat je het komend jaar van ons kan verwachten.
Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling

1: meer leden dan Docos tafeltennis
2: de meeste meisjes in de afdeling West
3: de grootste jeugdafdeling in de afdeling West
4: het bereiken van 200 leden
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Heel wat is het niet? Natuurlijk kunnen we niet zonder jouw hulp om deze doelen te bereiken.
Help ons dus mee! Wil je lezen wat er moet gebeuren om deze doelen te bereiken? Lees er
uitgebreider over op de website.

Meten is weten! De poll
Dit keer in de poll: informatie en aankondigingen per email
De secretaris (Hans van de Pol) stuurt regelmatig emails aan alle leden. Soms is het een
aankondiging of reminder, soms bevat deze belangrijke informatie met speeltijden of wijzigingen.
Graag willen wij van onze leden weten:
Wat vind je van de hoeveelheid mails die je ontvangt van de secretaris?
A. Ik vind het fijn om op de hoogte te blijven, dus kom maar door met die mail!
B. Ik vind het fijn om op de hoogte te blijven. Het aantal mails is goed
C. Ik vind het aantal mails vanuit de vereniging soms te veel
D. Mails? Ik krijg ze wel geloof ik, maar lees ze eigenlijk nooit
Uitslag vorige maand over de besteding van de prijs uit het JAWSklassement: de meeste
stemmers (62,5%) hebbben gestemd voor een extra activiteit voor de jeugd! Inmiddels staat er
een extra dagje pretpark voor alle jeugdleden in de planning!
Heb je altijd al willen weten hoe de nieuwsbrieflezer ergens over denkt? Mail dan je vraag naar
werving@ttvrijnsoever.nl
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