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Agenda

Uitslagen
E-jeugd 1
Heren B
D-jeugd 2
DC
D-jeugd 1
HS1
HS2

Wh.Demons E1 – Taxandria E1
PSV Handbal HB1 - Wh.Dem/Tax
Tachos D2 – Taxandria D2
HVW DC2 – Taxandria DC1
Dongen D1 – Taxandria D1
Blauw Wit HS1 – Taxandria HS1
HMC HS1 – Taxandria HS2

afgelast
18-22
17-14
19-25
26-3
24-34
verzet naar 27 maart

Nieuwjaarsborrel
9 januari (onder
voorbehoud)

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 11 december
D-jeugd 3 Taxandria D3 – Avanti D4

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

DC

HCB’92 DC1 – Taxandria D1

aanvang 11.00 uur vertrek 10.15 uur
(Stokeind, Moergestel)
aanvang 10.10 uur vertrek 09.15 uur
(Pius X, Liempde)

Zondag 12 december
D-jeugd 1 Witte Ster D1- Taxandria D1

aanvang 10.00 uur vertrek 08.45 uur
(Sportcentrum, Waspik)
D-jeugd 2 Blauw Wit D2 – Taxandria D2 aanvang 10.30 uur vertrek 09.30 uur
(Schutskamp, Den Bosch)
HS1
Oranje Wit HS1 – Taxandria HS1 verzet naar 20 februari
DS1
HV Bommelerwaard DS1 – Taxandria DS1 wordt verzet
Bestuursvergadering
Het Bestuur vergadert komende maandag 13 december.
Aanvang 20.00 uur bij Jeroen van Grinsven.
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Grote Clubactie
De Grote Clubactie heeft voor onze vereniging dit jaar een
bedrag van € 207,12 opgebracht. We bedanken alle leden
die dit jaar een lot hebben gekocht en zo de vereniging
hebben gesteund.
Komende donderdag 9 december is de trekking van de
Grote Club Actie.
Via onderstaande link kun je dan kijken of je een prijs hebt
gewonnen:
https://lotchecker.clubactie.nl/

Speculaasactie
Naast de Grote Club actie heeft de jeugdcommissie ook weer de Speculaasactie
gehouden. Hier is goed verkocht door onze (jeugd) leden.
De opbrengst was maar liefst € 1359,15 !!
We bedanken iedereen die mee geholpen heeft aan deze actie. Top resultaat !

Op de laatste persconferentie zijn er weer nieuwe maatregels genomen om het corona virus te bestrijden.
Helaas betekent dit voor onze club dat de trainingen t/m 18 december niet doorgaan omdat ze na 17.00 uur zijn gepland.
De geplande competitiewedstrijden in de weekenden van december gaan wel gewoon door.
Bij deze wedstrijden is er alleen toegang voor spelers/coaches, scheidsrechters, tijdwaarnemers en begeleiders (rijdende
ouders bij uitwedstrijden).
Bij de voordeur van de sporthal zal de coronacheck worden uitgevoerd, samen met de controle op het ID-bewijs als de horeca
wordt betreden.
Voor wat betreft de horeca zal Optisport aldus de controle uitvoeren.
Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn worden van deze regel uitgezonderd, Dus scheidsrechters,
trainers/coaches, tijdwaarnemers (scorebord) zijn uitgezonderd en hoeven niet gecontroleerd te worden. Spelers boven de
18 jaar dus wel.

