Jeugd zeer succesvol op ZuidHollandse Kampioenschappen!
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Kampioenschappen is een vast onderdeel van het programma. Niet alleen goed voor het
wedstrijdritme van onze spelers, maar ook voor de prijzenkast! Op 7 januari vielen maar liefst 7
spelers in de prijzen. Paul, Fé, Jasper, Bjorn, Benjamin, Job en Jasper: gefeliciteerd! En oh ja,
die cheque? TTV Rijnsoever is 2e geëindigd in het JAWSklassement, omdat wij structureel een
hoge deelname hebben aan afdelingstoernooien.
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Afdeling West heeft nieuwe website
De Nederlandse Tafeltennisbond is enige tijd geleden overgestapt naar een nieuwe website en
daarmee ook een nieuw systeem. Deze week maakte ook de afdeling West de overstap naar
een nieuwe website.
Wat is er nieuw?
Het grootste verschil met de voorgaande website  naast de nieuwe look & feel  is dat er meer
nieuws en informatie beschikbaar komt. komt. Om dit mogelijk te maken is het bewerken van
teksten en het plaatsen van nieuwsberichten een stuk makkelijker gemaakt. Omdat de
functionaliteit van de vorige website prima voldeed, hoefde er maar een paar verbeteringen te
worden doorgevoerd. Klik hier om de nieuwe website te bekijken.

Meten is weten! De poll
Dit keer in de poll: de besteding van de prijs van het JAWS  klassement.
Door de hoge deelname aan toernooien heeft onze jeugd een prijs van €300, gewonnen!
Waar vind jij dat dit bedrag aan besteed zou moeten worden?
A. Vergoeding voor ouders die altijd rijden
B. Een clinic van een echte topper
C. Budget voor een extra jeugdactiviteit
Uitslag vorige maand over oliebollen: de meeste stemmers (45%) houden van oliebollen zonder
rozijnen!
Heb je altijd al willen weten hoe de nieuwsbrieflezer ergens over denkt? Mail dan je vraag naar
werving@ttvrijnsoever.nl

Facebook

Flickr

Website

Email

Copyright © 2017 TTV Rijnsoever, Alle rechte voorbehouden.
Alle leden en abonnees ontvangen deze (maandelijkse) nieuwsbrief. Wil je deze nieuwsbrief blijven
ontvangen? Afmelden kun je onderaan deze mail. Via werving@ttvrijnsoever kun je ideeën, tips,
opmerkingen over deze nieuwsbrief kwijt.
Wil je wijzigen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt hier je gegevens wijzigen of je afmelden voor deze nieuwsbrief

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
TTV Rijnsoever · De Krom 57B · Katwijk, ZuidHolland 2221 KK · Netherlands

