
 
 

 
Uitgave nr. 21          12 mei 2010 
 
Verschijning weekbrief: 
 
Dit is de laatste uitgave van het seizoen 2009/2010. In de loop van de 
maand juli kunt u weer bericht van ons tegemoet zien (zie artikel over dit 
onderwerp hieronder). 
 
Weekbrief komend seizoen: 
 
Uit hoofde van kostenbesparing en efficiency heeft het bestuur besloten 
de weekbrief komend seizoen alleen nog maar digitaal, d.w.z. via onze 
website, www.togr.nl, te laten verschijnen. 
Naast de druk- en portikosten scheelt dit ook de tweewekelijkse zorg van 
een aantal nog zeer trouwe clubmensen om te vermenigvuldigen, in te 
pakken, verzendklaarmaken, wegbrengen enz. 
Het bestuur kan zich natuurlijk voorstellen dat er leden en donateurs zijn, 
die nog niet of geen computer of internetaansluiting hebben. Voor deze 
leden kan zeker een uitzondering worden gemaakt. 
Als deze leden en donateurs zich voor 1 augustus a.s. melden bij secre-
taris Gerard van der Meijde (tfn.078-6813856) of bij Henk van Ameijde, 
de man die al jaren de weekbrief verzorgt en bijna dagelijks bereikbaar is 
op het telefoonummer van TOGR (010-4804944), dan wordt de naam 
genoteerd en blijft u een papieren exemplaar thuis gestuurd krijgen. 
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze wijziging, waarbij wij overigens 
veel andere verenigingen volgen, die hier al geruime tijd toe zijn overge-
gaan. 
        Het bestuur. 
Zaterdag 22 mei a.s.: 
 
In weekbrief 20 (alsmede via aanplakbiljetten in de kantine) deelden wij u 
mee, dat in de middag een 7 tegen 7 wordt georganiseerd. Hiervoor 
doen wij nog een oproep om ook een 7-tal te vormen (keeper + 6 veld-
spelers) en hieraan deel te nemen. 
 
Verdere informatie en aanmelding bij het keukenluik (Jasper) of via  
togrtoernooi@gmail.com. Aanvang 14.30 uur – aanwezig om 14.00 uur 
- einde voetballen 16.30 uur. 
 

Tevens houden we die zaterdagmiddag na 16.30 uur open huis   
Alle leden en donateurs zijn hier welkom en kunnen we  het voetbalsei- 
zoen 2009/2010 afsluiten. 
De keuken is bereid een bbq te verzorgen tegen contante betaling van 
Euro 10,- per persoon. 
 
Het bestuur stelt per deelnemer een paar consumptiebonnen beschik-
baar.  
Om e.e.a. in goede banen te leiden dient u, als u wilt deelnemen aan de 
bbq, dit telefonisch te laten weten aan Jasper (06-29326164) of Henk 
van Ameijde in de kantine (010-4804944). Aanmelding voor deelname 
aan de bbq uiterlijk woensdag 19 mei a.s. tot 16.00 uur. 
 
Bericht voor selectiespelers: 
 
Jullie worden nog herinnerd aan het feit dat de aan jullie uitgereikte kle-
ding en tassen, dienen te worden ingeleverd uiterlijk op zaterdag 22 mei. 
 
Mededeling voor alle vrijwilligers van TOGR (inclusief de barmede-
werkers): 
 
Op zaterdag 12 juni a.s. wordt u met uw eventuele partner om 16.30 u.  
in de kantine verwacht. Zoals elk jaar (maar tot nu werd dit gescheiden 
gehouden) wil het bestuur erkentelijkheid tonen voor alles wat u op vrij-
willige basis voor onze club doet. 
In samenwerking met de keuken, zal het bestuur de verzorging op zich  
nemen, zoals gebruikelijk, plus bbq. 
 
Voor een goede organisatie moeten we wel weten hoeveel mensen er 
zullen komen. Laat dus uiterlijk 31 mei a.s. weten  of u komt en met 
1 of 2 personen Dit kan worden doorgegeven aan Peet Lens of aan 
Henk van Ameijde in de kantine. 
 
 Afsluiting Charl. Lagedijk: 
Leest U de mededeling hierover nog in de laatste weekbrief voordat u 
verkeerd rijdt. 
 
Klaverjassen: 
 
Laatste keer dit seizoen: 21 mei  - aanvang 20.00 u. Welkom ! 


