Besluitenlijst 2018
Op donderdag 8 maart wordt het nieuwe grind gebracht, de spandoeken voor NL DOET moeten worden opgehangen en de vlaggetjes ook.
Op vrijdag 9 maart komt Harold Meinders om 9.30u. om het grind te verdelen over de baan en gaan we de boel aanharken. Om 12 u. zijn er broodjes en daarna de
rest afmaken, vegen van de tegels, onkruid tussen de tegels weg en blad ruimen.
Op zaterdag 10 maart om 13.30 u. gaan we de kantine een schoonmaakbeurt geven en natuurlijk ook het afdak en het Schöpke. ballen en ringen wassen enz... Om
15.00 u. is er iets lekkers bij de koffie.
Op donderdag 29 maart ( Witte Donderdag ) spelen we het “eiertoernooi”.
Op vrijdag 27 april ( koningsdag) gaan we naar Lattrop om daar te spelen, dit is een afspraak i.v.m. sponsors Niehof en Alfoco !!!! Intekenlijst met tijden komt in de
kantine.
Op dinsdag 15 mei spelen we het “voorjaarstoernooi”. Daarna wordt er op donderdagavond gespeeld!!!!
Op dinsdag 12 juni spelen de dames tegen de heren om de Van Deth Bokaal.
Op donderdag 30 augustus spelen we het “najaarstoernooi”. Daarna wordt er weer op donderdagmiddag gespeeld.
Op zaterdag 8 september ( uitwijken bij slecht weer naar zaterdag 15 sept. ) spelen we het Dinkellandtoernooi op onze banen. Wij organiseren, begin om 9.45 u.
De Lutte en Saasveld doen ook mee. Meer info volgt nog. Frans Grondman heeft voor een nieuwe beker gezorgd!!!! ALFOCO BOKAAL.
Op donderdag 11 oktober spelen we het “eikeltjestoernooi”.
Op dinsdag 20 november spelen we het “baklevertoernooi”.
Donderdag 3 januari 2019 nieuwjaarsborrel!!
We hebben verder afgesproken dat de contributie met 1 Euro per maand wordt verhoogd en wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.
Bij elk toernooitje dat we vanaf nu spelen zijn de kosten 2 Euro p.p. vooraf te voldoen in de kantine.
Laten we er voor zorgen dat de baan en de kantine netjes blijven, we kunnen allemaal een beetje meehelpen. Baan aanharken na afloop van een partij, voeten vegen,
afwassen en op de baan je een beetje aan de regels houden, gezelligheid, sportiviteit en veiligheid moeten voorop staan. In de kantine heeft niemand een vaste
plaats behalve de dames van de kantinecommissie!!!!
Het bestuur.

