Senioren - Jeugd
Nummer 6 2021, 17 september (week 37)
Ab nieuws / Algemeen:
 Senioren najaarscompetitie 2021 online
 Promotie / degradatieregeling
 Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens (jeugd en senioren)
Senioren:
 Indeling poules en competitieprogramma senioren NJ2021
Jeugd:
 Adreswijziging AJCL

AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Senioren najaarscompetitie 2021 online:
Wij zijn blij u te kunnen melden dat de najaarscompetitie 2021 nu ook voor de senioren vanaf vanmiddag online staat.
Het heeft ertoe geleid dat er 255 seniorenteams.
Aan alle mensen die aan de indelingen hun steentje hebben bijgedragen zijn wij bijzonder veel dank verschuldigd.
Let op: de competitie begint aanstaande maandag 20 september !!
Promotie / degradatie regeling:
Wij wijzen u op de promotie / degradatie regeling bij zowel de jeugd als de senioren zoals in het competitieboek 2021,
uitgave 16 september zal worden vermeld.
Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens (jeugd en senioren):
Als bijlage is de lijst met de wedstrijdsecretarissen van jeugd en senioren toegevoegd, daarin staan de laatste
wijzigingen in het rood aangegeven.
Graag controleren of de lijsten nog kloppen en doorgeven welke aanpassingen er eventueel moeten worden
doorgevoerd.
Het is beslist noodzakelijk dat de verenigingen de juiste gegevens van bestuur en functionarissen, eventuele wijziging
van de locatie, telefoonnummers en de maximale tafelbezetting in NAS vermelden.
Ook verzoeken wij degene die van de lijst verwijderd kan worden en mensen die geen mails meer hoeven te ontvangen
dit door te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mede bestuursleden, trainers en/of reserves die zodoende dan uit het
adresboek verwijderd kunnen worden.
Zodoende kunnen wij voorafgaand aan de najaarscompetitie 2021 alles mooi opschonen en met een schone lei
beginnen.

SENIOREN:
Indeling Poules en Competitieprogramma senioren NJ2021:
Zie bijlagen

JEUGD:
Adreswijziging AJCL:
Per abuis stond in de vorige bulletins het adres van Wouter Zegers (AJCL) niet goed vermeld.
Het juiste adres is:
Ruys van Beerenbrouckstraat 133
7331 LR Apeldoorn
De wedstrijdformulieren van de jeugd moeten dus naar dit adres opgestuurd worden.
www.nttb-oost.nl
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C O M P E T I T I E B U L L E T I N

Wij wensen iedereen een sportieve en spannende competitie toe!!
______________________________________________________________________________________

Competitieleiders:
Senioren

Senioren

Jeugd

HK t/m 3e klasse
Han Oldenburg
Soerensebeek 18
8033 DM Zwolle
Tel.nr. 06-55964952
acl@nttb-oost.nl

4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
Tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl

HK t/m. startersklasse
Wouter Zegers
Ruys de Beerenbrouckstraat 133
7331 LR Apeldoorn
Tel.nr. 06-57099583
ajcl@nttb-oost.nl
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