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15 juli 2016 THAT WAS THAT 67ste jaargang nr. 10 

 
 

EXTRA MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER 

 

Het is nodig op een prominente plaats in deze TWT een oproep op te nemen aan de leden (en 

dat zijn er helaas te veel) die nog niet aan hun verplichting tot betaling van de contributie 

hebben voldaan, om deze zo spoedig mogelijk na te komen. De datum van 1 juli is inmiddels 

ruimschoots gepasseerd, maar tot nu toe heeft slechts een handvol “getrouwen” aan zijn 

verplichting voldaan. Het is gebruikelijk bij sportverenigingen dat de contributie aan het 

begin van het seizoen wordt betaald, en dat geldt ook voor ons. Vanaf de eerste TWT heeft 

het betalingsverzoek in het krantje gestaan, maar blijkbaar te ver onderop en met bitter 

weinig resultaat. Ter herinnering: € 150,00 aan Penningmeester CCG te Veere, 

rekeningnummer NL37ABNA0527927147, en nu een beetje vlug graag! 

 
 

Wedstrijdprogramma 

 

 

Zondag 17 juli a.s. is er geen wedstrijd 

 

Er zijn wel drie wedstrijden aan het competitieschema toegevoegd: 

 

zondag 7 augustus  a.s.  Excelsior op KZ,  12.00 uur 

zondag 14 augustus a.s.  Quick (of HCC) op KZ of Quick  12.00 uur 

zondag 28 augustus a.s.  HCC op KZ of HCC  12.00 uur 
 

Als Quick niet op de 14e kan, spelen we tegen HCC en vervalt de 28e  

 

Staat in Teamers, graag even laten weten of je kunt. 

 

Eerstvolgende wedstrijd Qui Vive uit op zondag 24 juli a.s.12.00 uur,  

Verzamelen 10.15 uur op HCC of 11.30 uur op Qui Vive 

Opstelling volgt! 
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Mededeling van de voorzitter 

 

Vanaf  nu is de standaard begintijd op zondag: 12.00 uur! 
 

 

Mededeling van de penningmeester 

 

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

Bankrekening nr. NL37ABNA0527927147 t.n.v. Penningmeester Cricketclub Groenendaal 

te Veere.  

 

Contributie voor de actieve leden € 150,-.  

 

De bijdrage van de donateurs bedraagt € 25,-. 
 

 
 

Vaste trainingsavond 

 

Woensdagavond vanaf 18.30 uur is onze vaste trainingsavond in de kooien van HCC.  
 

  

 

TWT-REDACTIE: 

 

kopij uiterlijk dinsdag inleveren bij Carola Meiresonne, 

carola.meiresonne@schokindustrie.nl 

  


