
 

 NIEUWSBRIEF  

 

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

- Komende zaterdag 22 april vanaf 21u: het Toesj jubileumfeest bij Driessen in Driel. 
- Van 24 april tot en met 5 mei is er ivm meivakantie geen training voor de jeugd. 
- Op maandag 15 mei is de ALV gepland van 20 tot 22u.  
- Het laatste weekend van mei (27/28 mei) is het jeugdkamp gepland. 
- Laatste trainingen voor de zomerstop tot en met vrijdag 2 juni. 

 
  

Mededelingen: 
 

- Voor de senioren is de zaal gedurende de meivakantie en daarna tot en met 2 juni gehuurd, indien je als team 
hier geen gebruik van wil maken, stuur dan even een mailtje naar Sander Abrahamse  
(sanderstros@hotmail.com) om onnodige zaalhuur te voorkomen. 
 

- Om onze vereniging ook op lange termijn bruisend te houden, zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Per september 2017 stopt An Van Herck als secretaris van Toesj, een essentiële functie binnen de vereniging 
en dus zien we graag een nieuwe kandidaat tegemoet. Daarnaast zouden we het bestuur willen versterken 
met een algemeen bestuurslid. Heb je interesse in de functie van secretaris of wil je graag meedenken over 
het beleid van de vereniging? Meld je aan bij het bestuur!  

 
- Graag vragen we nogmaals jullie aandacht voor SponsorKliks. Sinds 1 september 2016 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 link 
op onze eigen website via Sponsorkliks naar je webshop en de rest wijst zich vanzelf! Alvast bedankt! 

 
- Binnenkort gaat de Rabobank Clubkas Campagne van start (17 tot 29 mei) waarbij er 75.000 euro over 228 

verenigingen verdeeld wordt en wij doen dit jaar ook mee! Hoe werkt het? Ieder lid van Rabobank Oostbetuwe 
mag 5 stemmen uitbrengen op zijn/haar favoriete verenigingen, met maximaal 2 stemmen per club. Hoe meer 
stemmen onze vereniging krijgt, hoe meer geld, dus doe mee (en je familie/vrienden ook)! Ga voor meer 
informatie naar: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/oost-betuwe/sponsoring/ 

 
- Na de zomervakantie (vanaf 16 september) zal de Grote Clubactie van start gaan, waarbij jeugdleden loten 

mogen verkopen waarbij 80% van de omzet naar de vereniging gaat. Meer informatie volgt in de eerste 
training(en) na de zomerstop (www.clubactie.nl) 
 
 
 

Met een sportieve groet! 
Het bestuur. 
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