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27 juli 2011 THAT WAS THAT 62ste jaargang nr. 10 

 
 

Verslag CC HTF - CCG 23 juli 2011 

 
Afgezegd / verregend. 

 

 

Wedstrijdprogramma 

 

Zaterdag 30 juli 2011 

 
CCG – Hercules THUIS 

Lokatie: veld Klein Zwitserland 
 

Aanwezig: 12:30 uur 

Aanvang: 13:30 uur 

 

OPSTELLING: 1. S. Chaudhry, 2. Y. Chaudhry, 3. M. Davidson, 4. D. Dettmeijer, 5. A. de Geer, 6. 

H. Mir, 7. V. van Oosterzee, 8. M. Schwandt, 9. B. Smoor, 10. S. Volten (wk), 11. W. de Vroe (c)  

 

Reserve: W. de Lange 

 

    

Mededeling van de Voorzitter 

  

Beste CCG'er, 

  

Graag jullie aandacht voor een project van mijn zoon Floris (15 jaar). Floris is een enthousiaste 

cricketer die met zijn clubteam van de Haagse Cricket Club (HCC) in februari 2012 een aantal 

wedstrijden in Zuid-Afrika gaat spelen. In het onderstaande kunnen jullie lezen dat er meer gaat 

gebeuren dan alleen sporten. In Zuid Afrika zijn er veel kansarme kinderen en volwassenen die wel 

graag sporten maar daarvoor niet de middelen hebben. De jongens zijn momenteel druk bezig een 

zeecontainer te vullen met (gebruikte) sportkleding en sportmaterialen. De inhoud zal in Zuid-

Afrika rechtstreeks worden aangeboden aan de belanghebbenden.  

Als jullie (of de sportvereniging waar jullie lid van zijn) nog iets beschikbaar hebben waardeer ik het 

heel erg als je dat aan mij wil geven voor dit goede doel. Ik zal er dan voor zorgen dat het op de juiste 

plaats terecht komt. Bijna alles kan gebruikt worden m.u.v. typische wintersportartikelen. 

  

Wim de Lange 

06-51170576 
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Mededeling van de penningmeester!!! 

 

Contributie 2011 

 

Als gevolg van de huurverhoging door HCC van € 750,- tot € 1250,- is de Vereniging genoodzaakt de 

contributie voor de actieve leden te verhogen met 50% tot € 150,-.  

 

De bijdrage van de donateurs bedraagt ongewijzigd  € 25,-. 

 

U wordt verzocht Uw contributie/donatie vóór 30 juni a.s. te voldoen door betaling op Bankrekening 

nr. 668370289 t.n.v. Penningmeester Cricketclub Groenendaal te Veere.  

 

 

 

Nieuw: CCG intranet => CCG 2.0 

 

Kopieer de volgende link (ip-adres) in je browser en sla de link gelijk op bij je favorieten.  

 

http:/83.82.97.210 
 

 

Binnen CCG wordt er druk gewerkt met het digitaliseren van onze vereniging opdat we klaar 

benne voor de 21
ste

 eeuw (die overigens alweer een tijdje aan de gang is). 

Hoewel de site nog onder constructie is kan iedereen er al op rondneuzen. Ere- en ledenlijsten, 

wedstrijdprogramma’s, tour foto’s, de TWT, uitslagen en andere nuttige informatie, het is er 

allemaal op te vinden. 

 

Aanvullingen, verbeterpunten en nuttige tips kunnen gestuurd worden naar onze ‘web master’, 

Maurits Davidson,  maurits.davidson@ziggo .nl 

 

Onze eventuele toekomstig commissaris ‘Social Media’ ziet al uw input graag tegemoet. 

 

 

Vaste trainingsavond 
 

Woensdagavond vanaf 19:00 uur is onze vaste trainingsavond op HCC.  

 

 

  

 

TWT-REDACTIE: 

 

Vanaf 1 t/m 21 augustus a.s. is “Patty” met vakantie – gelieve kopij voor de 

TWT in die periode te mailen naar ons aller secretaris Sydney Volten op 

s.volten@planet.nl  

Het adres patty.karyn@kleinzwitserland.nl blijft wel deels bereikbaar voor 

berichtgeving.  
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