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REGIONAAL BESTUURSTOERNOOI VOOR DE BESTUURDERS EN 

COMMISSIE LEDEN VAN VERENIGINGEN UIT DE REGIO NOORD OOST 

BRABANT EN OP INVITATIE VERENIGINGEN UIT GELRE OP VRIJDAG  

29 mei 2015. 

 
Het bestuurstoernooi staat ook dit seizoen weer op de agenda. De datum voor dit seizoen is:  
vrijdag 29 mei 2015. De aanvang is 19.00 uur in het tafeltenniscentrum van OTTC op sportpark Rusheuvel. 
Ingang via de Macharenseweg. 
Als organisatoren hopen we weer diverse verenigingen uit het regio Noord Oost Brabant en Gelre te mogen 
begroeten en  zodoende het tafeltennisseizoen af te kunnen sluiten met dit gezelligheidstoernooi. Ook dit  
jaar worden  er weer enkele verenigingen uit Gelre uitgenodigd.  
Wij zullen proberen, met jullie medewerking, de deelnemers een gezellige avond te bezorgen, waarop naast 
het spelen ook nog gelegenheid is om met elkaar van gedachten te wisselen over tafeltennis 
beslommeringen en andere zaken. 
Mocht het aanvangstijdstip van 19.00 uur voor iemand toch wel erg vroeg zijn, vermeld dit dan even op het 
inschrijfformulier. We rekenen er wel een beetje op dat toch nog voldoende deelnemers aanwezig zijn zodat 
er om 19.00 uur gestart kan worden met het toernooi. 
Men mag meerdere deelnemers inschrijven, maar het aantal zal geaccepteerd worden afhankelijk van 
het totale aantal inschrijvingen. Deelnemen mogen naast bestuursleden ook personen die op 
enigerlei wijze actief zijn in uw vereniging. Als voorbeeld: Jeugdbegeleiders, trainers, barpersoneel 
etc.etc. 
 Indien het aantal inschrijvingen voldoende groot is zullen de deelnemers in twee groepen naar speelsterkte 
worden ingedeeld.  
 
Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd. 
Voor de finalisten zullen prijsjes beschikbaar gesteld worden. Bovendien zal er gestreden worden om de 
verenigingsprijs. Vorig jaar gewonnen door ttv Herpen. Zij moeten nu zorgen voor een beker voor de 
winnende vereniging. 
Wij zien de inschrijvingen van uw vereniging met belangstelling tegemoet. 
De deelnemers ontvangen geen mededeling meer hoe laat men de eerste wedstrijd moet spelen. Elke 
deelnemer wordt indien enigszins mogelijk om 19.00 uur verwacht. 
De inschrijvingen per voorkeur per mail insturen  uiterlijk zaterdag 23 mei 2015 inzenden naar: 
 
Nico van Erp, 
Begijnenstraat 169, 5341 BJ, Oss 
E mail: nicovanerp@home.nl  Tel.nr. : 0412-632106  
 


