
 

 NIEUWSBRIEF  

 

Beste Toesjaan, 
 
In deze nieuwsbrief wil het bestuur je van een aantal zaken op de hoogte brengen! 
 
Data voor in je agenda: 

- Van maandag 21 december tot vrijdag 1 januari is het kerstvakantie. Voor onze jeugdleden is er twee weken 
geen training. Vanaf dinsdag 5 januari gaan de trainingen weer van start! 

- Het oud&nieuwtoernooi wordt georganiseerd door Dames 1 en is dit jaar op dinsdag 29 december. Vanaf 
19.30 uur kan je inlopen en om 20.15 uur starten de wedstrijden. Het toernooi is voor alle seniorenteams en 
meisjes A. 

 
 
 
Mededelingen: 

- Zijn alle nieuwe teamfoto’s al gemaakt en op de site geplaatst? Zo niet, stuur een foto naar website@toesj.nl 
zodat we de meest actuele gegevens op onze site hebben staan.  Ook wedstrijdverslagen mogen worden 
gemaild zodat we die op de site kunnen zetten.  

- Voor de senioren is de zaal gedurende vakantie gehuurd, met uitzondering van de feestdagen en 
oudjaarsavond. Wanneer je als team hier geen gebruik van wil maken, stuur dan even een mailtje naar 
Sander Abrahamse  (sanderstros@hotmail.com) zodat we deze tijden kunnen teruggeven aan de gemeente. 

- Donderdag is de laatste training van de beginnerscursus! Het was een groot succes ondanks de wisselende 
opkomst.  Uit deze training mogen we naar verwachting twee nieuwe leden bij de dames verwelkomen. 

- Sander en Peter gaan namens Toesj een clinic geven op de Haafakkers. Heb je ook een goed idee? Meldt je 
bij het bestuur zodat we voor deze activiteiten subsidie kunnen aanvragen! Alle plannen, ideeën en 
suggesties zijn welkom. 

- Graag vragen we nogmaals jullie aandacht voor SponsorKliks. Sinds 1 september is Toesj aangesloten bij 
Sponsorkliks. Wanneer je iets bestelt via een webshop die aangesloten is bij Sponsorkliks, krijgt Toesj een 
percentage van het bestedingsbedrag. Een leuke manier om de clubkas van Toesj te sponsoren. Ga via de 
website van Sponsorkliks naar de betreffende webshop en de rest wijst zich vanzelf! Kijk via onderstaande 
link welke bedrijven zijn aangesloten. De eerste euro’s zijn al binnen! 
https://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=5138&v=website&cn=nl&ln=nl 
 
 

Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen en een sportief 2016! 
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