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Agenda
26 juni
Einde Seizoen Feestje

Uitslagen
E-jeugd
Taxandria E1 – Avanti E1
D-jeugd 3 Taxandria D3 – Taxandria D2
D-jeugd 1 Taxandria D1 – Blauw WitD2
DC
Taxandria DC1 – Witte Ster.DC

Wedstrijdprogramma
Donderdag 16 juni
D-jeugd 1

7-8-9 oktober
Jeugdkamp

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

14-11
13-27
21-20
16-22

Taxandria D1 – Elshout D1

aanvang 19.00 uur (scheidsr.: Ruud v.Veggel)

Zondag 19 juni
D-jeugd 2 Taxandria D2 – Dynamico D3 aanvang 10.50 uur (scheidsr: Ronald Damen)
E-jeugd
Taxandria E1 - Internos E4
aanvang 11.40 uur (scheidsr.: Jolanda v.H)
DC
Taxandria DC1- OHC DC1
aanvang 12.35 uur (scheidsr.: Jan vd.Hout)
D-jeugd 3 Taxandria D3 – OHC D1
aanvang 13.35 uur (scheidsr.: Jan vd.Hout)

Trainingen
We trainen nog binnen door tot en met donderdag 23 juni. De senioren trainen vanaf
juni alleen nog op donderdag.
Teambespreking Heren Senioren
De Heren Senioren hebben komende dinsdag 21 januari een teambespreking.
Aanvang 20.00 uur in Den Donk.

Wedstrijdsecretariaat

Ruud van Veggel, Zoom 47

Secretariaat e-mail
Redactie PR

taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

06 - 53 12 08 26

Einde-seizoensfeest !
Heb jij je al opgegeven voor het Einde-seizoensfeest ??
Op zondagmiddag 26 juni gaat dit gebeuren. We willen vanaf 15.00 uur op Sportpark Stokeind enkele
ouder-kind wedstrijden organiseren en afsluiten met een gezellige BBQ vanaf 17.00 uur. Zie hieronder
voor meer informatie ! Heb je je wel opgeven maar nog niet betaald ? Doe dit dan snel !

Haalbaarheid eigen Clubgebouw naast Sporthal den Donk
Tijdens de Voorjaarsvergadering van 20 april jl heeft het Bestuur plannen gepresenteerd om te komen tot
het realiseren van een eigen clubgebouw naast Sporthal den Donk, naast het nieuwe buitenveld. Het
bestuur heeft van de ALV toestemming gekregen om verder te gaan met het onderzoeken van de
haalbaarheid hiervan.
Het bestuur gaat dus verder met het onderzoeken hiervan (met name het financiële plaatje).
Wanneer dat achter de rug is zal er een nieuwe ALV worden uitgeroepen waar de definitieve plannen
worden bekend gemaakt. Wil je meer informatie over deze plannen mail dan naar taxandria@handbal.nl .

Nieuwe bestuursleden !
Het bestuur is verheugd te melden dat zich 4 kandidaat-bestuursleden hebben gemeld
die graag in het Bestuur willen plaats gaan nemen. Het Bestuur had mandaat om
tussentijds met personen te praten. Martijn van Herk, Hein vd. Honing, Björn vd.
Meijdenberg en Gideon Verhoeven willen toetreden tot het Bestuur. Tot aan de
zomervakantie gaan ze meedraaien en zullen we de taken gaan (her) verdelen. Tijdens
de eerste volgende ALV willen we de kandidaat leden formeel aanstellen na goedkeuring
van de ledenvergadering.

