't Schuivertje
t.t.v. westerzicht
Officieel cluborgaan van T.T.V. Westerzicht
Opgericht 1 oktober 1974
21e jaargang
Nummer 4
december
Redactie: Arnold van Gorp

1 Inhoud

info

2 Clubinfo

info

3 De Voorzitter

Johnny de Rijke

5 Van het secretariaat

Jaap Versteeg

7 Van het wedstrijdsecretariaat Senioren

Jaap Versteeg

9 Van de Penningmeester

Monica Cornelisse

11 Verhoging contributie

Monica Cornelisse

13 Van het wedstrijdsecretariaat Junioren

Ed Sleijpen

15 Hallo tafeltennisleden

Ed Sleijpen

17 Totto

Yvonne van Eenennaam

19 De Biografie van .....

Ed Sleijpen

20 Schoonmaken ????

Het Bestuur

21 Kruiswoordraadsel

Lowy Simonse

22 Oplossing kruiswoordraadsel

Lowy Simonse

23 Wij feliciteren

Monica Cornelisse

24 Algemene Info

info

inleveren kopij voor 20 februari
pagina 1

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

VOORZITTER
Johnny de Rijke
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121

b

PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Monica Cornelisse
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121

s

voorzitter@ttvwesterzicht.nl

penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burg.Stemerdingl.119
4388 JX Oost-Souburg
Tel. 0118-471831

secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Rinus van Breen
Verl.Bonedijkestraat 332
4383 BD Vlissingen, tel. 0118-463682
Martien Bangma
Pablo Picassoplein 95
4382 KB Vlissingen
Tel. 0118-465502
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Copij clubblad opsturen naar:

schuivertje@zeelandnet.nl

E-mail adressen:
Martien Bangma: marban@zeelandnet.nl
Rinus van Breen: jovabo@zeelandnet.nl
Arnold van Gorp: apagorp@zeelandnet.nl
Ed Sleijpen: ejmsleijpen@zeelandnet.nl.

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Jaap Versteeg
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-471831
WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen
wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-478419
TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen) Ed Sleijpen
Tel. 0118-478105

Tel. 0118-478419
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De Voorzitter

t.t.v. westerzicht

Op dit moment zijn de competities ten einde en als het goed is zijn er
twee seniorenteams en één juniorenteam kampioen, proficiat!
Helaas is er ook wat minder nieuws. Het ledenaantal keldert de laatste
tijd naar beneden. Waar we begin dit jaar bijna op 100 leden zaten, zijn
dat er per 1 januari 2011 nog maar 77 en ik hoop dat dit maar tijdelijk
is en dat het aantal leden weer vlug zal stijgen.
Verder wil ik er op wijzen dat er steeds meer nummers vrij komen bij
het reserve getal van de lotto. De opbrengst hiervan wordt ook steeds
minder. Het wordt zelfs zo weinig dat we er misschien mee gaan
stoppen wat dus weer minder inkomsten oplevert, helaas.
De verkoop van de loten van de grote clubactie viel ook weer wat
tegen. Er zijn een paar leden zeer actief geweest maar helaas viel de
verkoop toch weer wat tegen.
Op 5 januari 2011 houden we onze nieuwjaarsreceptie en is iedereen
van harte welkom voor een hapje en een drankje.
Ik wil alle vrijwilligers en mede bestuursleden van harte bedanken
voor het gene ze ook in 2010
weer voor de vereniging
hebben betekend, want zonder
vrijwilligers geen vereniging.
Tot slot wil ik iedereen
prettige feestdagen
toewensen.
Johnny de Rijke
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Ook alle
chauffeursdiploma’s

OPLEIDINGEN VOOR
Motor
Auto
Vrachtauto
Aanhangwagen
Bus

Nieuwe Vlissingseweg 236 en 176, Middelburg, Tel.0118-614942/629335

Voor al uw boeken
en wenskaarten
De Vrijbuiter

Paspoortstraat 26, Oost-Souburg

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
Telefoon 461287
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Op de laatst gehouden bestuursvergadering zijn ondermeer
onderstaande onderwerpen aan de orde gekomen:
- dakrenovatie
- terugloop ledenaantal
- begroting 2011
Voor de renovatie van het dak zullen in 2011 plannen gemaakt moeten
worden m.b.t. offertes,subsidies en een plan van aanpak.
Hopelijk wordt de uitvoering dan in 2012 ter hand genomen.
Hieraan voorafgaand zal worden bekeken of er op zolder een aantal
bakken kunnen worden geplaatst om zoveel mogelijk het water op te
vangen, dat via een aantal lekkages naar binnenkomt om hierdoor de
zaalvloer te kunnen beschermen.
Ook de terugloop van het ledenaantal baart het bestuur zorgen.
Per 31 januari a.s. zal het ledenaantal 77 bedragen . Ruim een jaar
geleden was dat nog bijna 100.
Tevens is de lotenverkoop voor de Grote Clubactie beduidend
achtergebleven bij het aantal aangeschafte loten en ook de LOTTOinkomsten gaan hard achteruit door minder deelnemers.
De begroting 2011 is dan
ook aangepast aan de
hierboven genoemde
(lagere) inkomsten.
m.v.g.
Jaap Versteeg
Secretaris
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Van het wedstrijdsecretariaat
Senioren

Op dit moment (17 nov.) nadert de najaarscompetitie 2010 al weer het
einde.
Het 2e team is reeds kampioen van de 6e klasse B. Van harte gefeliciteerd
nogmaals Karim, Hans S, Brian en Jan-Peter .
Ook het 1e team maakt nog kans op het kampioenschap in de 5e klasse
B, maar dat is op dit moment nog niet geheel zeker. De overige 2 teams
belanden waarschijnlijk in de middenmoot van hun klasse zodat in ieder
geval degradatie niet aan de orde is.
Voor de eindstanden en persoonlijke percentages kunt u kijken op onze
website www.ttvwesterzicht.nl of op het bord in de zaal.
Op het moment, dat u dit leest zijn de teamlijsten voor de voorjaarscompetitie 2011 al weer ingediend.
Deze competitie zal omstreeks 20 januari weer
beginnen.
Ik verwacht weinig personele wijzigingen in de huidige teams en
wens hun dan ook alle sportieve
succes weer toe.
m.v.g.
Jaap Versteeg
Wedstrijdsecretaris-senioren TTV
Westerzicht
Mailto : wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
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Dé speciaalzaak voor audio, plasma, lcd, televisie,
inbouw- apparatuur, groot & klein huishoudelijke apparaten

Snelle service en
eerlijk advies

Gratis thuis bezorgd
en deskundig
ingesteld

Kijk, luister en
beleef onze
theaterruimte

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

AVA ELECTRO

Kanaalstraat 44 Oost-Souburg 0118 - 471777
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Declaraties indienen
Wil een ieder die nog iets wil declareren bij de penningmeester dit doen
vóór 20 december 2010? Dan kan het dit jaar nog afgehandeld worden.
Ouders van jeugdleden kunnen hun kilometerdeclaraties via mail
indienen. Dit kan dit jaar ook nog tot 20 december.
Verhoging contributie
Zoals besproken in de ledenvergadering van 21 april 2010 gaat de
contributie per 1 januari 2011 omhoog. De meeste leden hebben
toestemming gegeven om de contributie te incasseren. Zij hoeven niets
te doen. De verhoging wordt automatisch doorgevoerd.
De paar leden die nog zelf de contributie overmaken moeten dus per
1 januari 2011 het bedrag aanpassen. In dit clubblad staan de nieuwe
bedragen vermeld.
Verhuisd? Geef je nieuwe adres door!
Het komt regelmatig voor dat er leden verhuizen en dan hun nieuwe
adres niet doorgeven. Dit kan natuurlijk niet! Ons ledenbestand moet
altijd up to date zijn. Denk bijvoorbeeld aan ons clubblad. Die wordt
altijd bij de leden thuis bezorgd.
Dus ben je verhuisd? Stuur even mail naar de penningmeester.
Regeling aanbrengen sponsors
Sinds dit jaar is er een regeling van toepassing voor het aanbrengen van
sponsors. De bedoeling is dat leden nieuwe sponsors aanbrengen. Als
deze sponsors daadwerkelijk een contract aangaan met de vereniging
komt het betreffende lid in aanmerking voor een éénmalige vergoeding
van contributie. Dit kan oplopen tot 6 maanden vergoeding van de
contributie. Dus doe je best en zorg voor extra inkomsten voor de
club en verdien zelf ook iets! Meer informatie kun je krijgen bij de
penningmeester.
Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl.
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SUPER DE BOER
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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T.T.V. WESTERZICHT
Opgericht 1 oktober 1974 Koninklijk goedgekeurd 2 januari 1975

VERHOGING
CONTRIBUTIE
per 1 januari 2011
De nieuwe bedragen per maand zijn:
Jeugd

recreatie

€ 6,55

Jeugd

competitie

€ 9,35

Senioren

recreatie

€ 8,60

Senioren

competitie

€ 12,15

Zeevarenden		

€ 5,25

Stille leden		

€ 4,10

Donateurs		

€ 0,85

Bij de meeste leden wordt de contributie automatisch geïncasseerd.
Zij hoeven dus geen actie te ondernemen. Het bedrag wordt
automatisch aangepast.
De paar leden die nog wel zelf betalen worden verzocht het bedrag aan
te passen!

TTV Westerzicht
Het bestuur
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Hallo allemaal

t.t.v. westerzicht

2010 zit er weer bijna op en dat betekend dat de najaarscompetitie bij
het uitgaan van dit Schuivertje klaar is.
Team 1 jeugd is waarschijnlijk kampioen geworden in hun klasse net
als de 2 voorgaande competities (bij het schrijven van dit stukje is het
nl nog niet helemaal zeker).
Toch alvast gefeliciteerd met dit behaalde kampioenschap mits dit zo is
natuurlijk.
Team 2 jeugd en team 3 jeugd, dat is bij het schrijven van dit stukje
nog niet bekend.
December, Sinterklaastijd en daarom hebben we met de jeugd op 30
november een pepernotentoernooi gespeeld, foto’s van deze avond zijn
in het fotoalbum op de site te bewonderen.
Voor alle deelnemers was er een chocoladeletter na afloop en er
stonden heel wat pepernoten op de bar om genuttigd te worden.
December, kerst oud en nieuw staan ook voor de deur en daarom
traditiegetrouw houden we weer een nachttoernooi en wel op 17
december, aanvang om 21.00 u tot +/- 02.30 u.
Dit nachttoernooi is voor alle leden, jeugd en senioren,
competitiespelers en recreanten en is altijd een heel gezellige
aangelegenheid.
Wat ook traditie is dat we voordat de competitie in het nieuwe jaar
begint we de clubkampioenschappen houden en dan wel op de
volgende datums.
Senioren recreanten op 19 januari 2011, aanvang 19.00 u.
Jeugd competitie en recreanten op 22 januari 2011, aanvang 09.00 u.
Senioren competitiespelers op 22 januari 2011, aanvang 12.00 u.
Voor al deze toernooien hangen er in de zaal inschrijfformulieren op,
dus wacht niet te lang en schrijf je in.
De voorjaarscompetitie 2011 begint eind januari weer en dan zullen we
weer met frisse moed gaan proberen veel wedstrijden te winnen.
Verder wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en een gezond en sportief
2011 toe.
Groetjes van Ed Sleijpen,
jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugd
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Weten wat uw
woning waard is?

Theelen&Dellaert Makelaars en Taxateurs
biedt u een vrijblijvende
waardebepaling van uw woning aan.

[T] 0118 430 777
Badhuisstraat 121-127 | 4381 LR Vlissingen
www.tdmakelaars.nl | info@tdmakelaars.nl
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Hallo tafeltennis leden
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Hier de data van onze toernooien
(zie ook op onze site www.ttvwesterzicht.nl in de ”agenda”)
* NACHT-TOERNOOI
Vrijdag 17 december 21.00 u - 02.30 u een gezelligheidstoernooi
voor alle leden
* CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Recreanten: woensdag 19 januari 2011 aanvang 19.00 u
Jeugd:
zaterdag 22 januari 2011 aanvang 09.00 u
Senioren:
zaterdag 22 januari 2011 aanvang 12.00 u
Inschrijfformulieren hangen op het prikbord in de zaal, wacht niet te
lang met inschrijven !!!
Dit kan ook via de mail aan mij, dan
schrijf ik je naam erop
Groetjes
van Ed
Sleijpen
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LOTTO

Hieronder de winnaars van de lotto over de periode week 34 t/m 45:
Week Winnaar
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

nr

Tom van Pienbroek
5
T.T.V. Westerzicht
24
Ed Sleijpen
44
Arnold van Gorp
7
Jaap Versteeg
22
Anton Belfroid
9
Monica Cornelisse
1
Ed Sleijpen
44
Yvonne van Eenennaam 41
T.T.V. Westerzicht
18
Arnold van Gorp
17
Ger van Leeuwen
26

Er zijn nog steeds nummers vrij.
Voor € 0,50 per week speel je al mee en je steunt de
vereniging.
Yvonne van Eenennaam
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Voor als u geen bulten op wilt lopen!

Particulieren Opgelet!

Speciaal voor de in Zeeland wonende mensen
hebben wij een “Gezinspakket ” ontwikkeld;
een pakket dat speciaal is afgestemd op uw
wensen en behoeften.
Met daarin de mogelijkheid om zelf te bepalen wat u wenst te verzekeren,
zoals onder andere inboedel,woonhuis, aansprakelijkheid,
rechtsbijstand, auto, reis en annuleringsverzekering.
Voordelen:

* pakket met een vaste lage premie per maand
* geen termijntoeslagen
* zelf premie te berekenen via onze website (www.sasassurantien.nl)
Benieuwd wat voor u de premies zullen zijn?
Bel voor meer informatie naar 0118-413111, of vul onderstaande bon in.
=========================================================
Naam:……………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………….
Postcode + Plaats: .………………………………………………………………
Tel.nr: ………………………………e-mail: …………………………………….
Beroep en activiteiten: ……………………………………………………………
Vaste Lasten (zakelijk en privé)……………………Ik wil graag informatie over:
Pakketpolis,Vaste lastenverzekering,anders,nl:………………………….
*Sas.Assurantiën bv.*Antwoordnummer 67*4380 VB* Vlissingen*

info@sasassurantien.nl

P.S. Bij het afsluiten van een pakketpolis ontvangt u gratis een leuke attentie!
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De Biografie van ………….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

t.t.v. westerzicht

Volledige naam: Dylan Gerard Jan Sleijpen
Geboorteplaats: Vlissingen
Geboortedatum: 12-09-1994
Zussen/broers: 1 zus 1 broer 2 stiefzusjes
Getrouwd/samenwonend: nee nog niet.
Kinderen ?: nog langer niet
Lagere school: De burcht rietheim
Als ik later groot ben word ik: iets in de chemie
Opleiding(en): Havo
Werk: Vakken vullen Albert Heijn
Hobby’s: Vriendin, Tafeltennis, computer
Vreemde tic: Ik ben gewoon vreemd?
Lekkerste eten: Aardappelen, kipfilet, erwtjes en
worteltjes
Smerigste eten: Spruiten
Huisdieren: Hond
Mooiste film: The Green Mile
Mooiste muziek: Hardstyle
Mooiste tv programma: Lost
Daar blijf ik voor thuis !: slecht weer
Hekel aan: mensen die denken dat ze alles zijn.
Daar kun je mij voor uit bed halen: Snoepgoed
Wat snoep/snack je graag: Marsjes
Je favoriete drankje: Energy drank
Je droomwens: later gelukkig zijn met een vrouw
kinderen en een goede baan
Welk dier zou je graag willen zijn: een mier
Vakantieland: Spanje
Wie nomineer je voor het volgende schuivertje:
Adrian Sinke
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Schoonmaken, het is bezigheid die iedereen wel eens doet. Anders
wordt het een zootje bij je thuis, in je auto of in je kamer. Ook onze
zaal moet regelmatig schoon gemaakt worden. Anders vliegen de
stofwolken rond je oren, zijn de wc’s en de douches smerig en wordt
het gewoon dus vies in de zaal.
Al een aantal jaren hebben we een aantal schoonmaakploegen die
volgens een wekelijks vastgesteld rooster de zaal een schoonmaakbeurt
geven. Een schoonmaakploeg bestaat meestal uit twee personen die
ongeveer 1 uur per week bezig zijn.
Helaas zijn het aantal ploegen flink uitgedund en dat betekent dat
een ploeg bijna een keer in de vier weken moet schoonmaken. En dat
terwijl deze leden al zoveel andere dingen doen voor de vereniging.
U zult het al begrijpen:
WE ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE SCHOONMAAKHELDEN!
Afhankelijk van het aantal ploegen bent u misschien maar 1x in de 6,
7, 8 of 9 weken (afhankelijk van het aantal ploegen) een uurtje aan tijd
kwijt. En u kunt het tijdstip in principe zelf bepalen. Dit kan overdag,
in de avond of in het weekeinde zijn. Afhankelijk van wanneer de zaal
vrij is.
Als er geen vrijwilligers zich aanmelden is het misschien noodzakelijk
dat het bestuur de leden moet gaan verplichten middels een vastgesteld
rooster.
Laat het zo ver niet komen en meld u nu aan!
Dit kan bij Joke Scharpentier, telefoon 0118-463892.
Zij kan u eventueel ook meer informatie geven.
Het Bestuur
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HORIZONTAAL
1 steun 5 richting in de kunst 11 handvol
15 koude drukte 17 radioactief gas 18
soort stof 19 hetzelfde 20 vis 22 tuin
23 erg 24 muzieknoot 25 ongeschonden
27 vrouwelijk beroep 30 Oudital. godin
31 middelbaar onderwijs 33 uitroep
34 afscheiding 36 televisiestation 37
grote rat 41 biersoort 43 meterton 44
Chinese maat 45 geschil 46 deel van de
bijbel 47 aartsbisschop 48 heidemeertje
50 sportterm 53 buitendijkse grond 54
veerkracht 56 en omstreken 57 water
in Noord-Brabant 58 Europeaan 60
plaats in Italië 63 springbeweging 66 en
dergelijke 68 plaats in Noord-Brabant
69 pret 71 loterijbriefje 72 dat is 73
trottoir 75 ooievaar 77 godin van de
vrede 79 werkstuk van een componist
80 vroomheid 81 niet voltooid.
(Oplossing op pagina 22)

t.t.v. westerzicht

VERTICAAL
1 as 2 prul 3 uitwendig gebruik 4 op dit ogenblik
6 bijbelse stad 7 Thaise munt 8 wereldtaal 9
rustbank 10 met name 11 plaats in Australië
12 soort grammofoonplaat 13 uitroep van
benauwdheid 14 gebogen haak 16 wilde haver
18 oude inhoudsmaat 21 schaapkameel 23
bustehouder 25 in plaats van 26 samenzwering
28 halfvloeibaar voedsel 29 één en ander (afk.)
30 waterdier 32 moedertje 35 gereed 36 met
medewerking van 37 jong dier 38 vrolijk 39
vordering 40 doortochtgeld 42 gelofte 49
visgerei 51 van dezelfde mening 52 Engelse
adellijke titel 53 niet meer aanwezig 55
drinkbeker 58 inleidend gedeelte 59 vreemde
munt 61 boom 62 brandstof 63 voertuig 64
wijfjesschaap 65 aardig 67 desktop publishing
70 onvoltooid verleden tijd (afk.) 72 erfelijk
materiaal 74 Open Universiteit 75 bolgewas
76 het Romeinse Rijk 78 voegwoord.

pagina 21

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

Nacht-toernooi
Voor jong en oud
Met tussendoor een verloting

Vrijdag 17 december
21.00 u - 02.30 u

inschrijven op formulier op prikbord in de zaal

Oplossing kruiswoordraadsel
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Wij feliciteren:
JANUARI
6 Januari Jan-Willem Wullschleger
8 Januari Bryan Rijke
9 Januari Thijs Heijboer
15 Januari Joke Scharpentier
18 Januari Jordan Blok
19 Januari Alma Raterink
24 Januari Robin v/d Haven
29 Januari Tom Dol
29 Januari Jordi van de Klundert
FEBRUARI
1 Februari
2 Februari
7 Februari
9 Februari
15 Februari
17 Februari
21 Februari

Karim Bouzian
Wally v/d Werfhorst
Nicky Sleijpen
Brent Muijskens
Richard van Erkel
Wilfred Riteco
Jan Verton

MAART
4 Maart
5 Maart
12 Maart
14 Maart
16 Maart
21 Maart
30 Maart
30 Maart

Johnny de Rijke
Frits de Rijke
Rita Taunay
Ad Sanderse
Jan Mak
Leo Leunis
Hans Scharpentier
Hans Wamelink

Wij wensen iedereen een prettige en
fijne verjaardag toe!
Nieuwe leden:
Wij heten de nieuwe leden van
harte welkom! En wensen hen een
sportieve en gezellige tijd bij onze
vereniging.

Thijs Heijboer 1 oktober 2010
Opzeggingen:
Helaas gaan ook een aantal leden
onze vereniging verlaten. Dit zijn:
Wij wensen
Jordan Blok
1 december
Wally van de Werfhorst 1 januari
iedereen
Alma Raterink
1 januari
Johan Corbijn	
1 januari
een prettige
Lloyd Muijskens
1 januari
en fijne
Brent Muijskens	 1 januari
Jan Mak
1 januari
verjaardag toe!
Corrie Brandenburg
1 januari
Joshua Willems
1 januari
Jan Willem Wullschleger 1 februari
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€
78,60 per jaar
(€
6,55 per maand)
Jeugd competitie
€ 112,20 per jaar
(€
9,35 per maand)
Senioren recreatie
€ 103,20 per jaar
(€
8,60 per maand)
Senioren competitie € 145,80 per jaar
(€
12,15 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. €
63,00 per jaar
(€
5,25 per maand)
Stille leden
€
49,20 per jaar
(€
4,10 per maand)
Donateurs
€
10,20 per jaar
(€
0,85 per maand)
Schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie met een opzegtermijn van 3 maanden.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ter inzage verkrijgbaar bij de
secretaris.
BANKREK.NR. 126114870
t.n.v. T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a West-Souburg Tel. 0118-478105
ZAALBEZETTING
Maandag 16.00 - 18.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
19.30 - 23.30 uur alle senioren (competitie heeft voorrang)
Dinsdag
09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver.Oost-Souburg
13.00 - 16.30 uur 50+ tafeltennis o.l.v. Lowy Simonse
19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
20.00 - 21.00 uur jeugd groep 2
Woensdag 19.30 - 23.30 uur recreanten (eventueel competitiespelers)
Donderdag 09.30 - 11.00
uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
16.00 - 18.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
20.00 - 21.00 uur jeugd groep 2
Vrijdag
13.30 - 15.30 uur het Schelde Loodsen Koor
18.30 - 19.30 uur alle jeugdleden (tijdelijk gestopt)
19.30 - 23.30 uur seniorenleden
Zaterdag
12.00 - 17.00 uur jeugdcompetitie (géén training)
Zondag
15.00 - 16.00 uur danspaar (Fam. Dane)
ADVERTENTIE-TARIEVEN CLUBBLAD
NIEUW		
RECLAMEBORDHOUDERS
€ 40,00
¼ pag. A5
€ 25,00
¼ pag. A5
€ 75,00
½ pag. A5
€ 37,50
½ pag. A5
€ 85,00
1 pag. A5
€ 47,50
1 pag. A5
Reklamebord 1e jaar (als het bord door ons gemaakt wordt)
€ 150,00
Reklamebord 1e jaar (als sponsor het bord zelf maakt)
€
75,00
Reklamebord 2e jaar e.v.
€
75,00
Verschijning clubblad 4x per kalenderjaar.
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