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Agenda
Familietoernooi
23 juni

Programma
Komende zaterdag de laatste wedstrijden van de veldcompetitie dit seizoen:
Zaterdag 15 juni
F-jeugd 1 Taxandria F1 - Avanti F2
F-jeugd 2 Taxandria F2 – Roef F1
E-jeugd
Taxandria – Roef E2
D-jeugd
Taxandria – DOS´80 D1
MB
Taxandria/Wh.Demons – Blauw Wit

e

aanvang 10.00 uur (scheidsr.: Ruud v Veggel)
aanvang 10.45 uur (scheidsr.: Jolanda v. Herk)
aanvang 11.30 uur (scheidsr: ntb
)
aanvang 12.25 uur (scheidsr.: Bas vd. Heijden)
aanvang 10.30 uur
(Rauwbraken, Berkel-Enschot)

1 training na vakantie
20 augustus

Heren Recreanten HCB´92 - Taxandria

Jeugdkamp
27,28 en 29 september

Onze Heren Recreanten spelen volgende week woensdag 19 juni een wedstrijd tegen HCB`92.
Aanvang 20.45 uur (vertrek 19.45 uur) in Sporthal Pius X in Liempde.

Online shoppen ?
Doe het via Sponsorkliks
en steun onze vereniging !
Kijk op onze website.

Bestuursvergadering
Het Bestuur vergadert woensdag 26 juni.
Aanvang 19.30 uur in de Leije.
Laatste Stencil van dit seizoen
Dit is de laatste Stencil van dit seizoen. Komende zaterdag zijn de laatste veldwedstrijden, dinsdag
18 juni en donderdag 20 juni zijn de laatste trainingen en volgende week zondag 23 juni hebben we
ons familietoernooi nog in Berkel-Enschot.
De eerste training na de vakantie is weer op dinsdag 20 augustus. De trainingen en wedstrijden
beginnen nog in de Leije. De verwachting is dat we eind oktober/begin november verhuizen naar
de nieuwe Sporthal den Donk.

Wedstrijdsecretariaat
Secretariaat (tijdelijk)
Secretariaat e-mail
Redactie PR

Ruud van Veggel, Zoom 47
Ruud Janssens, Dommel 19
taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

06 - 53 12 08 26

Familietoernooi 2019
Volgende week zondag 23 juni staat het Familietoernooi op het
programma. Tot komende zondag 16 juni is het nog mogelijk een team
aan te melden.
Ga nog aan de slag om een leuk team samen te stellen. We maken weer
een handballers-poule en een niet-handballers poule. Na de middag
gaan we ook weer beach handballen ! We sluiten af met een gezellige
BBQ !
Jeugdleden kunnen zich ook opgeven als team of individueel.
De inschrijfformulieren zijn beschikbaar in de sporthal en op onze
website. Doe mee !!

Inleveren wedstrijdshirts bij de jeugd
Op zaterdag 15 juni worden de laatste wedstrijden in de veld gespeeld.
Na deze wedstrijd is het de bedoeling dat de wedstrijdshirts (na gewassen te zijn) ingeleverd worden.
Dit vanwege de nieuwe teamindeling volgend seizoen. Broekjes en sokken kunnen de leden
natuurlijk houden, deze zijn van henzelf.
Hou als coach mee in de gaten wie de shirts 15 juni meeneemt om te wassen.
Het is de bedoeling dat de shirts op donderdag 20 juni (bij de laatste training) worden ingeleverd tussen 19.00 uur en
20.00 uur in de Leije.

Sponsorkliks
Al een tijdje is het mogelijk om via Sponsorkliks Taxandria Handbal gratis te
sponsoren. Bezoek je weleens een webshop dat is het makkelijk. Ga naar de
website van Taxandria Handbal en klik op de Sponsorkliks button. Je komt dan op
de sponsorpagina van Taxandria Handbal waarop alle webshop staan.
Elke aankoop bij één van deze bedrijven levert Taxandria Handbal een commissie
op terwijl jezelf dezelfde prijs betaalt, het kost dus niets extra. Doe hetzelfde als
je bijvoorbeeld uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via jouw
sponsordoel kunt u terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of
reservering geld oplevert.
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!
Er is ook een app van Sponsorkliks. Als je je spaardoel eenmaal hebt vastgelegd
(Taxandria Handbal natuurlijk !) kun je ook via een app van Sponsorkliks bij alle
bekende webwinkels bestellen.
Steun Taxandria Handbal en doe mee. Het levert Taxandria Handbal een leuk
centje op waar we als vereniging weer nuttige dingen mee kunnen doen !
Alvast bedankt !

