
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste Setup’ers, 
Zoals jullie bijna allemaal weten zijn donderdag 24 september 2009 de ballen ingeleverd 
voor controle en eventueel vervanging. Meisjes A2, jullie zijn dit misschien vergeten?  
 
We waren teleurgesteld over het aantal tassen die een puinhoop waren, en nog meer 
over de ballen die misten. In totaal zijn er 13 ballen kwijt! Dit moet toch beter kunnen 
met z’n allen? Zoals we eerder hebben vermeld zal de volgende keer voor elke bal €50 in 
rekening worden gebracht. Dit betekent dat wij met deze regeling dit keer al €650 euro 
zouden moeten innen van jullie!  
 
Wat wij hiermee willen bereiken is dat jullie als team goed op de ballen moeten letten, en 
verantwoordelijk gehouden zullen worden voor de ballen die kwijt zijn. Wij moeten 
namelijk de ballen weer aanvullen met nieuwe ballen, zodat jullie voor de trainingen en 
wedstrijden genoeg ballen hebben. 
  
Het was de bedoeling  om extra ballen voor jullie te regelen voor trainingen, dit is nu 
echter niet mogelijk omdat we de nieuwe ballen nodig hadden om de tassen weer aan te 
vullen. 
 
De tassen zijn nu weer aangevuld. Dit betekent wel dat er extra nummers in omloop zijn. 
Wij willen jullie dan ook oproepen om ballen die niet van je eigen team zijn in te leveren 
bij Megan van Raaij of Lisanne Sleurink. 
  
Hebben jullie de tas met ballen nog niet terug? Deze liggen boven in de kast in zaal 3. 
Let op dat jullie je eigen tas pakken, kijk voor informatie op de Set-Up site bij 
“Vereniging Info” > “Documenten”. 
  
We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd, heb je nog vragen, wij trainen op 
woensdag avond van 20.00 tot 21.30, of stel je vraag per mail: 
lisanne.sleurink@hotmail.com of Megan_vanraaij89@msn.com  
 
Met vriendelijke groet, 
Megan van Raaij en Lisanne Sleurink 
 
 
PS. Het is handig om de tassen gewoon mee naar huis te nemen. Op die manier voorkom 
je dat andere teams gebruik maken van je tas.  

 


