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Uitslagen
Wedstrijdprogr.
ALV
Grote Club Actie
Rabo Clubsupport
Zaal 2021/2022

Agenda
2/3 oktober
Start zaalcomp
20 oktober
Alg.Ledenvergadering

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

Uitslagen
Dinsdag 21 september
JB
Wh.Dem/Tax – Tachos
Woensdag 22 september
D-jeugd2 GHV D1 – Taxandria D2
Donderdag 23 september
E-jeugd GHV – Taxandria
D-jeugd3 GHV D2 – Taxandria D3
D-jeugd 1 Taxandria D1 – Dongen D1

10-32
32-9
9-7
14-15
7-16

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 2 oktober
E-jeugd Dynamico E2 – Taxandria E1

aanvang 15.05 uur vertrek 13.45 uur
(’t Vijfeiken, Heesch)
D-jeugd3 Dynamico D3 – Taxandria D3
aanvang 16.05 uur vertrek 14.45 uur
(’t Vijfeiken, Heesch)
D-jeugd2 Dynamico D2 – Taxandria D2
aanvang 17.00 uur vertrek 15.45 uur
(’t Vijfeiken, Heesch)
HS2
United Br/Orion – TaxandriaHS2 aanvang 20.10 uur vertrek 18.45 uur
(De Vijfsprong, Rucphen)
Zondag 3 oktober
D-jeugd 1 Tachos D1 – Taxandria D1
aanvang 10.05 uur vertrek 09.00 uur
(De Zeine, Waalwijk)
HB
The Flyers HB1 – Wh.D/Tax HB1 aanvang 12.30 uur
(Arcus Sportcentrum, Wijchen)

Wedstrijdsecretariaat

Ruud van Veggel, Zoom 47

Secretariaat e-mail
Redactie PR

taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

06 - 53 12 08 26

Wij doen mee met Rabo ClubSupport!
Ben je lid van de Rabobank Hart van Brabant ?
Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stem in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport
Hoe kan ik stemmen op mijn favoriete club?
Vanaf 4 oktober kun je stemmen via de Rabo App. Ga naar het overzicht van deelnemende clubs, selecteer
je drie favorieten en stemmen maar!
We ontvangen je stem graag voor 25 oktober.
Waarom mag je alleen stemmen op een club als je lid bent van Rabobank?
Rabobank is een coöperatie. Dat betekent onder andere dat we leden hebben én een deel van onze winst
teruggeven aan de maatschappij. Als lid mag je meebeslissen welke maatschappelijke initiatieven we
ondersteunen. Ben je nog geen lid? Registreer je dan gratis via de Rabo app.
Ik ben nog geen lid. Hoe kan ik lid worden?
Leuk als je ook meedoet! Onder ‘Lidmaatschap’ lees je wat het inhoudt én kun je je meteen aanmelden. Lid
worden kan heel eenvoudig via de Rabo app. Lid worden is gratis en het mooie is: daarna mag je meteen
stemmen op je favoriete club.

Algemene ledenvergadering
Vanwege corona is het in 2020 niet mogelijk geweest een ALV te organiseren.
Het boekjaar 2020, Begroting 2021 en nog vele onderwerpen moeten nog behandeld
worden.
We hebben daarvoor de datum woensdag 20 oktober gereserveerd. Deze vergadering wordt gehouden in
Wijkgebouw de Pannenschuur, aanvang 20.00 uur.

Zaalprogramma 2021/2022
Komend weekend begint de nieuwe zaalcompetitie ! Het volledige Taxandria programma per
speelronde staat nu op onze website: www.taxandriahandbal.nl Ook daarbij vermeldt de
scheidsrechters indeling. Van iedereen wordt gevraagd in het hele seizoen 1 of 2
jeugdwedstrijden te fluiten of achter het scorebord te zitten. Ben je echt verhinderd
regel dan op tijd vervanging binnen je eigen team of ruil een wedstrijd met je
teamgenoot. En geef dit dan door aan Ruud van Veggel. We gaan er vanuit dat dit weer
goed gaat komen !

Evenementencommissie vergadering
De Evenementencommissie vergadert (na lange tijd) weer. Maandag 4 oktober.
Aanvang 20.00 uur bij Marian Pijnenburg

De grote clubactie is weer gestart.
We hebben er weer voor gekozen alleen voor de online verkoop te gaan !
Vanaf vandaag kan er via onze Grote Club Actie verenigingspagina online loten worden gekocht !
Dit is de link naar onze verenigingspagina:

https://clubactie.nl/lot/rksv-taxandria-handbal/290053
Het is ook mogelijk via onderstaande QR-code:

Wij zouden het heel fijn vinden als eenieder hier een bijdrage aan wil leveren.
Alvast bedankt voor de moeite.
De Jeugd Commissie.

