In dit nummer
-

Uitslagen
Programma
Trainingen
Clubgebouw
Afsluitfeest

Agenda
26 juni
Einde Seizoen Feestje

Uitslagen
D-jeugd 1 Taxandria D1 – Elshout D1
26-18
D-jeugd 2 Taxandria D2 – Dynamico D3 15-20
E-jeugd
Taxandria E1 - Internos E4
15-7
D-jeugd 3 Taxandria D3 – OHC D1
9-5

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 25 juni

7-8-9 oktober
Jeugdkamp

D-jeugd 3

Dynamico D3 – Taxandria D3

aanvang 11.00 uur vertrek 09.45 uur
(’t Vijkeiken, Heesch)

Zondag 26 juni
Online shoppen ?
Doe het via Sponsorkliks
en steun onze vereniging !
Kijk op onze website.

D-jeugd 2

Avanti D4 – Taxandria D2

D-jeugd 1

Roef D1 – Taxandria D1

DC

HVM DC1 – Taxandria DC1

E-jeugd

Desk E2 – Taxandria E1

aanvang 10.00 uur vertrek 09.00 uur
(Duinzicht/de Schakel, Drunen)
aanvang 11.00 uur vertrek 10.15 uur
(Stokeind, Moergestel)
aanvang 11.15 uur vertrek 09.50 uur
(Amerhal (V), Made)
aanvang 12.15 uur vertrek 11.15 uur
(Eikendijk, Kaatsheuvel)

Dit waren de laatste wedstrijden van deze veldcompetitie.
De nieuwe veldcompetitie najaar (met de nieuwe teamindelingen) start in het weekend
van 10/11 september.

Wedstrijdsecretariaat

Ruud van Veggel, Zoom 47

Secretariaat e-mail
Redactie PR

taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

06 - 53 12 08 26

Trainingen
Deze donderdag 23 juni is de laatste training van dit seizoen.
We gaan na de zomervakantie weer door.
De eerste training is weer op dinsdag 6 september.
De nieuwe trainingstijden worden binnenkort bekendgemaakt.

Einde-seizoensfeest !
Komende zondag gaan we een mooie afsluiting van dit
seizoen organiseren !
We starten om 15.00 uur met de Ouder-Kind
wedstrijden en vanaf 17.00 uur sluiten we af met een
lekkere BBQ. Er hebben zich veel ouders en kinderen
opgegeven voor de wedstrijden. Het wedstrijdschema
volgt nog. Bij de BBQ zijn we met bijna 80 personen
(incl. kinderen).
Het wordt dus een gezellige afsluiting. Tot zondag !

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. Mogelijk wordt deze ALV nog voor de zomervakantie uitgeschreven,
waarschijnlijker wordt het september/oktober.
Wil je meer informatie over deze plannen mail dan naar taxandria@handbal.nl .

