
Uitgave nr. 19                                                                       28 april 2008 
 
Diensten voor zaterdag 3 mei a.s.: 
 
KANTINE GEOPEND VANAF 10.00 UUR- (keuken 
is gesloten; tosti’s wel verkrijgbaar) 
 
Bestuur:            (geldt voor gehele dag): aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine:      volgens rooster 
 
Diensten voor zaterdag 10 mei a.s.: 
 
Bestuur:            vm HD van Ameijde – nm aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine:      volgens rooster 
Poort-/orde-      heren Karreman, Klip, Verschoor (2x), Streefkerk, Huyser 
dienst:              Toornvliet 
Weeksponsor:  
Balsponsor: 
 
Abraham Borstlap-toernooi: 
 
Op 2e pinksterdag (12.5 a.s.) wordt het jaarlijkse toernooi gehouden voor  
de F, E en D jeugd. De eerste wedstrijden beginnen om 09.30 uur en het 
zal tegen 14.00 uur afgelopen zijn. In totaal worden er bijna 40 
wedstrijdjes gespeeld. Toon svp uw belangstelling voor dit gebeuren ! 
 
Seizoens-afsluiting: 
 
Op zaterdag 31 mei a.s. hopen wij het interclubtoernooi te houden, dat is 
opengesteld voor alle voetballers vanaf het eerste tmt. het C team  
We beginnen om circa 14.30 uur met 7 x 7 teams (tot circa 16.45 uur), 
rond 18.00 uur zal er van verschillende mensen van de A-selectie 
(incl.trainers), afscheid worden genomen. Aansluitend is er tegen 
betaling een BBQ – einde circa 20.00 uur 
De aanvoerders en leiders van de jeugdteams worden verzocht te 
inventariseren wie er belangstelling heeft van hun team (namen no-
teren) en navragen of men wel/niet aan BBQ meedoet – kosten rond 
Euro 10,- 
 

CONTRIBUTIES EN DONATIES 
 
Helaas is het bestuur genoodzaakt om een verhoging van contributies 
en donaties voor het nieuwe seizoen door te voeren. 
Het wordt steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen en in- 
gevolge een besluit van onze algemene vergadering van enige jaren 
geleden is het bestuur gemachtigd om elk jaar een noodzakelijke 
verhoging toe te passen. Wij hopen dat iedereen hiervoor begrip heeft. 
 
Tarieven seizoen 2008/2009 
 
Inschrijfkosten          €   10,00 (éénmalig) 
Senioren veld           € 155,00  
Senioren zaal           € 155,00 
Senioren combi        € 255,00 
A-jeugd                    € 130,00 
B-jeugd                    € 110,00 
C-jeugd                    € 100,00 
D-jeugd                    €   95,00 
E-jeugd                    €   95,00 
F-jeugd                    €   70,00  
Donatie                    €   45,00  incl. weekbrief en toegang thuis 
Donatie rustend lid   €   70,00  idem plus stemrecht 
 
Bij aanmelden als lid: 
Inschrijfkosten:                       € 10,00 (éénmalig) 
Tot en met december:            volledige contributie + inschrijfkosten 
Vanaf januari tot en met mei: 50 % + vaste kosten KNVB ad € 25,00 * 
 
* met een maximum van het totale jaarbedrag 
 
BIJ ALLE AANMELDINGEN GELDT DAT ALLE KOSTEN DIRECT PER 
KAS BETAALD MOETEN WORDEN. 
 
Agenda: 
12.5 -  Abraham Borstlap toernooi 
16.5 -  laatste klaverjasavond van dit seizoen 
31.5 -  interclubtoernooi, tevens afsluiting van het  seizoen 
 



Afmelding lidmaatschap: 
 
Met een vorige weekbrief zonden wij u een brief waarbij wij u attendeer-
den op het feit dat wanneer u uw lidmaatschap wikt opzeggen (wij hopen 
van niet !) dat dit schriftelijk dient te gebeuren voor 31.5 a.s. 
Indien u op een later tijdstip een afmelding pleegt, dient u de contributie 
voor het gehele seizoen te voldoen ! 
 
Mutaties ledenbestand (verhuizingen) 
 
J. Kieviet n.: Slaghaam 162, 3192 HH Hoogvliet Rt 
R.E. Kraak n.: Taxus Hout 4, 2994 GH Barendrecht, tel. ongew. 
N.C.C. v.d. Straaten n.: Dorpsweg 70c, 3083 LD Rtd. tel.ongew. 
 
 
FC LISSE - TOGR   
zie verslag elders op de site 
 
TOGR - Barendrecht   
zie verslag elders op de site 
 
 
 
 
 
EINDE SEIZOEN NADERT. 
 
 Wij maken U er nogmaals op attent dat het in-en uitschrijven van 
 nieuwe leden alleen maar plaats kan vinden op dindagavond en 
 donderdagavond. Bij wijze van uitzondering kunt U ook op zaterdag 
 terecht. 
 
   PROGRAMMA  VELD ZATERDAG 3 MEI. 
 

522 EXCELSIOR M.-TOGR  14.30 u. Ad.Lavendelstraat. 
Opstelling, vertrek enz.na de training van  dinsd.29/4 

Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg-Schr.JW.Wildeboer- 

Ass.scheidsr.:RAJ.Offers en CT.Vogelesang. 

 

 92177 VLOTBRUG 4-TOGR 4  10.00 u. ah.Schelpenpad in 

   Hellevoetsluis. Bij wijze van uitzondering wordt er 

   niet vertrokken vanuit het clubgebouw, maar moet 

   U dit onderling regelen. Na afloop wel gaarne de 

   wedstrijdpapieren terug brengen. 

              GEBRUIKELIJKE DEELNAME. 

 

 42967 MOERKAPELLE 8-TOGR 5  12.30 u.Raadhuisstraat. 

   Vertrekken om 11.15 uur. GEBRUIKELIJKE DEELNAME 

   m.u.v.MW.Ardon.  M.Frings en PA.Huijgen worden 

   verzocht zsm.een pasfoto in te leveren. 

 

 43010 SPIRIT 11-TOGR 6  14.30 u. Sportlaan Ouderkerk ad. 

   Yssel.  Vertrekken om 13.00 uur. 

   h.degeling-h.erkens-r.kraak-l.luhrman-j.molendijk-
m.ooms- 

   t.rook-p.vd.spek-r.rook-b.borges dias-p.peet-c.arnhem- 

   a.fortes-m.sneep-j.mathat. 3e en b1 spelen niet. 

 

   PROGRAMMA VOOR DONDERDAG 8 MEI. 

 

VRSCH. TOGR 3 - ??????? 20.00 uur. 

   Deelnemende spelers worden bekend gemaakt door 
de 

   technische staf.  Scheidsr.??????? 

   Ass.scheidsr.F.Volckmann. 

    

 
    
 
 
 



PROGRAMMA VELD ZATERDAG 10 MEI. 
 

533 TOGR-SHO 14.30 uur. 
Opstelling na de training van donderdag 8 mei. 
Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg-Scheidsr.:HHB.v.Beek 
Ass.scheidsr.:G.Bink en A.Kuijt. 

 
 72792 TOGR 5- BE FAIR 8  15.00 u. RES.SHIRTS. 
   Scheidsr.?????? 
   r.markesteijn-m.ardon?-r.brugman-m.frings-m.hartwig- 
   e.guldemond-h.horden-p.huijgen-j.vd.pol-f.kreuk- 
   d.kuiper-s.limburg-e.siegers-p.slieker-f.slump- 
   t.vat-m.zegelaar-m.lapre-p.bosvelt-n.vd.pol-sd.pieke 
 
 88952 SDV 7- TOGR 6  15.30 u. Toepad, Kral.Zoom. 
   Vertrekken om 14.15 uur. 
   j.mathat-m.sneep-a.fortes-c.arnhem-p.peet-r.rook- 
   b.borges dias-p.vd.spek-t.rook-m.ooms-j.molendijk- 
   l.luhrman-r.kraak-h.erkens-h.degeling. 
 
   GELE KAARTEN. 
 
   Evenals voorgaan de seizoenen zal het ook nu wel 
   weer zo zijn  dat de gele prenten welke geen schorsing 
   opleveren komen te vervallen. Op dit  moment is het al 
   wel zo dat er schorsingen meegaan naar het nieuwe 
   seizoen. In de laatste weekbrief van over  twee weken 
   zullen wij de betreffende spelers informeren. 
    
                  Van het jeugdbestuur 
 
Het seizoen is haast afgelopen op een enkele wedstrijd na en het eigen 
toernooi. 
Het jeugdbestuur hoopt dat jullie het naar je zin hebben gehad en dat wij 
jullie in het nieuwe seizoen weer terug zien. 
Wanneer jullie niet meer bij T.O.G.R willen voetballen moet je dit schriftelijk 
aan ons melden voor 31 mei 2008. 
Als je niet optijd opzegt en niet meer komt voetballen zij wij verplicht om 
de contributie voor het seizoen 2008/2009 in rekening te brengen. 
 
 

Pinkster toernooi 
Maandag 12 mei is het Pinkster toernooi voor D, E en F. 
Wij hopen op mooi weer en zien jullie daar allemaal om 08.30 uur.aanwezig. 
De aanvangstijd van het toernooi is 09.39 uur einde p.m. 14.00 uur 
 
Pupil van de week 
De pupil van de week zaterdag 10 mei voor de wedstrijd T.O.G.R.1 - SHO 1 
is onze speler Jordi Bedika (E2) 
De pupil moet zich om 14.00 uur melden bij Thomas de Wreede of een van 
de jeugdbestuursleden, die hem naar de kleedkamer zal brengen. 
 
Toernooien 
Eigen toernooi voor D, E. en F 12 mei (2e Pinksterdag) 
Vriendschappelijk 17 mei TOGRC1 bij. Blerick (Venlo) vertrek 09.00 u.per 
bus 
Uittoernooi 17 mei T.O.G.R.E2 bij DRL aanvang 09.30 uur 
Uittoernooi T.O.G.R C1 bij Zuidland op 24 mei 
 
 

Wedstrijden zaterdag 3 mei 2008 
 
Wedstrijd. 40233 
GLZ Delfshaven. C1  tegen T.O.G.R C1 Aanvang: 12.30 uur. 
Vertrek: 11.30 uur. Naar: Nieuw Vreelust,Spaanseweg 3 te Rotterdam 
Leiding: Fokke Vitters (0647786742) + Raymond Goverde 
Elyazid El Hamdaoui; Vali Faniqi; Ismail Adsalmis; Patrick Braspenning;Bob 
Mulder; Teun Kuil; Jaysior Guido; Tini Bajraktari; Thomas Bossenbroek; Daley 
Vitters; Mohammed Maghnouj; Anwar Zekhine; Zakariq Mahamud; Fred 
Menden Do Vale; Redal Sabbouri. Baris Akdil 
 
 
 
 


