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Beste leden, 
 
De vakantie zit er op .Hopelijk hebben jullie allemaal goed genoten van de rust en nu gaan we 
er terug tegenaan. 
 
Allereerst ben ik blij u allen terug te zien en om de nieuwelingen welkom te heten. 
 
De demo met aansluitende BBQ was een succes met 100 deelnemers,wat veel werk met zich 
mee bracht . Nogmaals dank aan alle vrijwillige helpers, zonder jullie was het veel moeilijker 
geweest. 
 
Het zal weer een seizoen worden met hard werken:op de mat en ook in de school 
natuurlijk.Op het programma staan weer leuke activiteiten. 
Wij zullen niet stil zitten;vriendjesdag;familliedag,sportkamp,sinterklaasstage,een cowboy 
aventuur na de trainings uren enz. 
 
De vriendjesdag is op 24/9/2016 
 
Op 30/9/2016 is de algemene ledenvergadering welke doorgaat in de kantine van de 
tennisclub om 22u00. Ouders van onze leden die geïnteresseerd zijn, zijn ook welkom. Deze 
vergadering zal gevolgd worden door een hapje en drankje. 
 
Op 26/11/2016 is de sportzaal NIET beschikbaar en gaan we zwemmen is een subtropisch 
zwemparadijs.Waar? Dat zoeken we nog uit. 
 
Ook staat een oude klassieker op het programma: ijsschaatsen in de herfstvakantie.Datum en 
uur worden nog meegedeeld. 
 
Over het sportkamp mag ik eigenlijk nog niets zeggen,maar ik kan wel verklappen dat het 
doorgaat op 5,6 en 7 mei 2017in domein Ten Berg,Merelbeke. Op het domein staat een echt 
kasteel en daar zijn ook de eetzalen.We gaan dus eten als echte prinsen en prinsessen.Het 
thema gaat dan ook over sprookjes.We verwachten koningen en koninginnen en 
ook...spoken.Het wordt weer leuk dus.Ik hoop dar we met veel deelnemers van onze club 
zullen zijn. 
 
Andere datums worden nog meegedeeld. 
 
Mag ik vragen aan de ouders om in de blauwe boekjes een kleefbriefje van de ziekenkas te 
steken,dat is steeds praktisch bij gebeurlijke ongevallen (wat gelukkig bijna niet 
voorkomt,maar je weet maar nooit). Ook bij deelname aan het sportkamp is dit wenselijk.   
 
Zo dat zijn dan de eerste voornemens al 
Veel sportpret en goed trainen! 
 
De Voorzitter, 

Martin 
 


