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Mededelingen
Namens Vise Versa 51 te Oudenbosch willen we vier van onze huidige speeltafels aanbieden i.v.m. vervanging.
Het gaat om de Tafeltennistafel Joola Olympic | Indoor. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlages van Info
Zuidwest.

Toernooien

UITNODIGING LADIES DAY
Al meerdere malen organiseerde Vice-Versa’51 een Ladies Day, een recreatief tafeltennistoernooi voor dames.
De opzet is een aantal partijen dubbelen met steeds andere partners, samen genieten van de lunch en afsluiten
met weer de nodige partijen dubbelspel.
We nodigen alle tafeltennissters uit voor deze LADIES DAY. Als datum is gekozen voor donderdag 30 januari
2019. Zaal open om 9.00 uur, aanvang van de wedstrijden 9.30 uur, afsluiting en prijsuitreiking om ongeveer 16.00
uur.
Voor die hele dag vragen we een deelnamegeld van slechts 6 euro. Daar is een kop koffie bij aankomst, de lunch
en nog meer lekkers bij inbegrepen.
We spelen natuurlijk in de accommodatie van Vice-Versa’51 op 6 tafels. Voor de gekozen opzet moeten we wel
werken met een bovengrens wat het aantal deelnemers betreft. Het is dus aan te raden om op tijd aan te melden.
Vol is vol.
Deelname is mogelijk voor alle tafeltennisspeelsters die al tijd hebben om overdag te tafeltennissen, of zich
hiervoor vrij kunnen maken. Of je nu lid bent van een NTTB vereniging, van een Baronie club van nog een andere
organisatie, of ben je zo maar een thuisspeelster, iedereen kan inschrijven.
Inschrijvingen naar:
Adri Dam

agmdam@caiway.nl

0165 314270

A Koenestraat 11, 4731 EW Oudenbosch
Inschrijving sluit 23 januari, of zoveel eerder als het maximum aantal is bereikt.
Betaling bij aankomst in de zaal.
Speeladres: Tafeltenniscentrum Vice-Versa’51, Albanoweg 3, Oudenbosch
VERZOEK. Breng de inhoud van deze uitnodiging ter kennis van speelsters die hier mogelijk voor in aanmerking
komen.
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Evenementenkalender 2020
In de bijlage van de Info zuidwest bijgevoegd een recent bijgewerkt exemplaar van de evenementenkalender.
Je kunt je toernooien aanmelden bij ondergetekende (afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl). Ook voor vragen
en opmerkingen kun je contact met haar opnemen.
Uiteraard gaan we er vanuit dat je bij het plannen van toernooien probeert rekening te houden met andere
geplande toernooien.
Tot slot willen we je er op melden dat alle evenementen ook geplaatst kunnen worden
op https://tafeltennis.nl/events/. Onderaan de betreffende pagina vind je een aanmeldknop.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST
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