Nieuwsbulletin November 2016
Uitslag Najaarstoernooi
10 november 2016 - Wim Rohaan
Dinsdagavond 1 november heeft onze voorzitter Wim Burger de prijzen uitgereikt van het
najaarstoernooi.
De 1e prijs van poule 1 ging naar Marion van Holland en Wim Rohaan
De 1e prijs in poule 2 ging naar Ria Hendriks en Henk Geurts
Tijdens de prijsuitreiking was het weer ouderwets gezellig in ons knusse clubhuis. Voor de
prijsuitreiking zijn de laatste 2 poulewedstrijden gespeeld. Dita en Wil en Maika en Rene
waren de winnaars van deze wedstrijden. Het najaarstoernooi is zeer geslaagd geweest er
hebben 20 deelnemers aan mee gedaan. Het weer heeft alle avonden goed meegewerkt en
zonder uitstel zijn de partijen volgens schema gespeeld. Er zijn op alle 4 dinsdagavonden erg
leuke en spannende partijen gespeeld. Jammer dat Jennie moest uitvallen vanwege een
blessure.
Klik hier voor een foto impressie van deze competitie.
Einduitslag van het najaarstoernooi.
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Marion van Holland en Wim Rohaan
Febi Muller en Wim Burger
Maika van Meurs en Rene Evers
Jennie Spruit en Gert van de Lustgraaf
Willeke de Kok en Kees van der Tak
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Ria Hendriks en Henk Geurts
Dita Oosterhuis en Wil Dijk
Ineke van den Abeelen en Ben Peters
Jannie van den Langenheem en Kars
Lisa Boll en Flip Witte
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De Rabobank Clubkas Campagne
23 november 2016 - Kees van der Tak
Wij hebben meegedaan aan de Rabobank Clubkas
Campagne waarbij leden van de Rabobank Arnhem en
Omstreken in oktober vijf stemmen mochten uitbrengen,
waarbij maximaal twee stemmen op dezelfde club. In
deze stemronde zijn 27 stemmen uitgebracht op onze
club. Iedere stem op de club betekent € 9.58 voor de
club. Dus in totaal wordt een bedrag van € 258.66 op
onze rekening gestort voor ons bestedingsdoel, namelijk het organiseren van het Harten Open
45+ toernooi.
Wij bedanken alle leden van de Rabobank voor het stemmen op onze club en natuurlijk de
Rabobank Arnhem en Omstreken voor het beschikbaar stellen van dit mooie bedrag.

