DIGITALE NIEUWJAARSBORREL TV JOURE MET BINGO OP
ZATERDAG 16 JANUARI !!!!
Beste allemaal,
Allereerst wensen wij jullie een prachtig, mooi, sportief en vooral gezond
2021 toe. Net als iedereen hopen wij dat we binnen afzienbare tijd weer
‘echt’ los kunnen op zowel ons mooie tennispark als in de kantine.
Jullie zijn van ons gewend dat we meestal in januari een tweetal
evenementen hebben, te weten de algemene ledenvergadering alsmede
het ondertussen wereldberoemde champagnetoernooi. Onze
ledenvergadering is verplaatst naar maart, nadere info daarover volgt nog.
Het champagnetoernooi mag en kan helaas niet georganiseerd worden, de
redenen zijn daarvoor bij eenieder wel bekend. Dus wij zijn op zoek gegaan
naar een alternatief. Om elkaar weer te ontmoeten, een beetje bij te kunnen
kletsen en plezier te maken. Dat kan en mag helaas niet in de kantine, dus
dat gaan we digitaal doen.
We nodigen jullie dan ook van harte uit voor onze ‘digitale nieuwsjaarsborrel
met bingo’ op zaterdag 16 januari aanstaande vanaf 20.00 uur. Een
gezellige bingo met vermoedelijk veel valse bingo’s, uiteraard leuke prijzen
en hopelijk veel plezier. En daarnaast – zeker niet onbelangrijk in deze tijd –
steun je daarmee je club ook. We vragen een bijdrage van € 5,- per
bingokaart (je kunt met die digitale kaart meerdere ronden meespelen), voor
3 kaarten vragen we € 10,-. Geld wat allemaal rechtstreeks terecht gaat
komen in onze clubkas (en die kan wel een extra impuls gebruiken).
Wil je meedoen, stuur dan even een mail naar secretariaat@tvjoure.nl . Na
ontvangst van je aanmelding ontvang je van onze penningmeester een
betaalverzoek. Op vrijdag 15 januari ontvang je dan een mail met een link
naar je digitale bingo-kaart
(of kaarten) alsmede een link zodat je digitaal kunt aansluiten. Voor zij die
dat niet gewend zijn: geen stress, een kind kan de was doen. Eén klik en je
zit in de digitale meeting!!!!
We hopen velen van jullie achter het scherm te zien volgende week
zaterdag.
Sportieve tennis-, padel- en bingogroet,
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