Nieuws Hattem Petanque juni
Bostoernooi
We hebben een heerlijk bostoernooi achter de
rug. Er is door veel vrijwilligers erg hard gewerkt, maar het was de moeite waard.
Heel vaak gehoord dat mensen het
bostoernooi hadden gemist en heel veel
complimentjes over de organisatie en de
voorzieningen. De aanwezigheid van een toiletwagen op zo’n korte afstand werd nadrukkelijk gewaardeerd. Door een afzegging op de
dag voor het toernooi was er een foutje gemaakt in de deelnemerslijst en duurde het iets
langer voordat er gestart kon worden, maar
daarna liep het vlekkeloos.

Heel veel dank aan de mensen in de voorbereiding (coördinatie, inkoop, verzamelen, inladen, vervoer, inschrijving enz), de verzorging
op de dag zelf (scheidsrechter, wedstrijdleider,
mensen in en achter de kraam enz) en aan de
mensen die het nawerk moesten doen
(afbreken, schoonmaken, inladen, vervoeren,
uitladen, opruimen, afvoer van afval en lege
flessen, kas opmaken enz)

Het team van PV Gouda werd
de terechte winnaar
Op de website staan
alle uitslagen en foto’s,
maar hier ook maar een paar.

Komende activiteiten
Er zijn de komende periode veel leuke,
uitdagende en gezellige activiteiten.
Komende activiteiten:
do 09-06-22 19.15 u
do 16-06-22 19.15 u
do 23-06-22 19.15 u
za 25-06-22 13.00 u
za 02-07-22 10.00 u
do 07-07-22 19.15 u

Av doubl
3e donderdag
Dames / heren
A la maison
Stadsmuur
Av doubl

Opgeven
Voor de a la maison, het avond
doublette e.d. moet je je opgeven!
Dat kan via de lijst in de kantine,
via mail of op proef via de website (onder info).
Meestal is er wel voldoende animo, maar soms
is dat aan de inschrijflijst niet te zien en haken
sommige af. Geef het niet op, maar geef je op

Opleidingen
Je bent nooit te oud om te leren, dus
kun je je melden voor een opleiding
scheidsrechter, wedstrijdleider,
basis-instructeur-petanque en/of
AED-er. Als er voldoende
aanmeldingen in de regio zijn kan het bij ons in
de buurt worden geregeld. Meld je bij
ben@hattempetanque.nl.
NPC
Matthijs heeft al een oproep gedaan voor
deelnemers aan de NPC en er zijn al een aantal
reacties binnen. We gaan in ieder geval 1 team
inschrijven. Mocht je daar één of meerdere keren
een rol in willen spelen, dan horen we dat graag.

Vrijwilligers
Tot nu toe lukt gelukkig het om alle
activiteiten te realiseren, maar door
blessures en lichamelijke problemen
wordt het voor een aantal medewerkers wel
Ledenvergadering
zwaar. (o.a. bij de schoonmaak en de catering).
Op 18 mei hadden we onze ledenvergadering.
Vanwege vervelende persoonlijke
Een flinke groep betrokken leden was aanwezig, omstandigheden van Ingeborg wil ze stoppen
maar door vakanties e.d. moesten we er ook een met haar werkzaamheden voor de club en
aantal missen.
daarom zoeken we ook leden die haar taken in
het bestuur en bij de inkoop en voorraadbeheer
Inmiddels staat een samenvatting van de
willen overnemen.
presentatie van de brainstormgroep en een
Iedere bijdrage daarin is welkom.
verslag van de vergadering op de website
We kunnen het niet zonder enthousiaste leden!
(info/vereniging/bestuur).
Reacties daarop zijn welkom.
Mocht je suggesties, opmerkingen en/of ideeën hebben, dan
horen we dat graag via
ZACO
ben@hattempetanque.nl
De Zomer Avond Club
Ontmoeting was succesvol
voor Hattem Petanque.
Groeten van
Na 3 avonden ging de
het bestuur van Hattem Petanque
wisselbeker individueel naar
Ben en voor de vereniging
naar Hattem Petanque.

