
 

 

Bewonersvereniging Ter Borch 

V O L L E Y B A L  S T R A T E N  T O E R N O O I  

 

Contact 

Stratenvolleybaltoernooi	  Ter	  Borch	  2015	  
 
Op 14 november '15 organiseert de Commissie Activiteiten het 
eerste stratenvolleybaltoernooi Ter Borch in de sporthal van het 
Borchkwartier.  
 
Doen jullie ook mee en durf je de competitie aan tegen de andere 
straten? Schrijf je dan vóór 8 november '15  in door een mail te 
sturen met je teamnaam, straat en deelnemers naar 
volleybal@bewonersvereniging-terborch.nl 
 
Wanneer:  Zaterdag 14 november 2015  
Wie:  Voor iedereen (dus ook niet leden zijn welkom) 
Tijd:   13.30 inloop, start 1e wedstrijd 14.00 uur 

Einde rond 18.00 uur 
Locatie:  Sporthal Borchkwartier 
Kosten: Gratis, consumpties voor eigen rekening 
 
De spelregels zijn na te lezen op 
www.bewonersvereniging-terborch.nl 
 
Deelname is voor eigen risico. Teams die niet spelen leveren een 
scheidsrechter en een puntenteller. 
 
Graag tot zaterdag 14 november! 

 	  
Commissie	  Activiteiten	  
	  
 

Adverteren	  op	  website	  of	  nieuwsbrief,	  aan-‐	  en	  afmeldingen	  
nieuwsbrief,	  ideeën/	  suggesties,	  verhuizing	  etc.	  Meld	  het	  ons	  via:	  	  
info@bewonersvereniging-‐terborch.nl	  	  

Wist	  je	  dat:	  
	  
ü Lidmaatschap	  nog	  steeds	  mogelijk	  

is?	  
ü Aanmelden	  kan	  via	  onze	  website:	  

www.bewonersvereniging-‐terborch.nl	  
ü 16	  november	  om	  20	  uur	  de	  

algemene	  ledenvergadering	  is	  in	  
Kaap	  Hoorn?	  

ü Leden	  van	  harte	  welkom	  zijn	  op	  de	  
ledenvergadering?	  

ü Wij	  nog	  steeds	  op	  zoek	  zijn	  naar	  
vrijwilligers?	  O.a.	  secretaris	  
(communicatie),	  backoffice,	  
commissieleden.	  

ü Meer	  info	  voor	  vrijwilligers	  via	  
voorzitter@bewonersvereniging-‐
terborch.nl	  te	  verkrijgen	  is?	  

ü Er	  veel	  te	  doen	  is	  in	  de	  Onlanden?	  
ü Zij	  hun	  eigen	  website	  hebben?	  

http://www.natuurindeonlanden.nl	  

	  
Sponsornieuws:	  
Winkelcentrum	  Paterswolde	  
	  
Albert Heijn Paterswolde doet mee aan de 
Verkiezing Supermarkt van het Jaar 2015-
2016. Dit is een competitie waarin bijna 
170 supermarkten, verspreid over heel het 
land, strijden om de titel beste supermarkt 
van Nederland. De finale van deze 
nationale competitie vindt plaats op 19 
maart 2016.  

	  


