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Trainingen
Gerwin Jansen
In de afgelopen periode was het gelukkig weer mogelijk om een balletje te slaan bij
Rega. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten en weer actief onze geliefde sport te
kunnen beoefenen. Doordat de vakantieperiode is aangebroken worden er momenteel
geen trainingen meer gegeven. Deze zullen weer starten vanaf donderdag 2 september.

Maandagavond trainingen van Bert Olofsen
Gerwin Jansen
Enige tijd geleden heeft trainer Bert Olofsen aangegeven te stoppen met het geven van
trainingen bij Rega. Wij bedanken Bert voor de trainingen en alle energie die hij met
enthousiasme in Rega heeft gestoken.
De trainingen op maandag werden de laatste seizoenen minder goed bezocht en tevens
waren er nogal wat ‘gastspelers’ die in de toekomst niet meer zullen komen. Om die
reden zal er voorlopig nog geen andere trainer worden aangesteld binnen Rega.

GEZOCHT: Wedstrijdsecretaris jeugd
Mark Remijn
Voor de jeugd zijn we nog op zoek naar iemand binnen de vereniging, of bijvoorbeeld
een ouder/verzorger van een jeugdlid voor de functie van wedstrijdsecretaris. Deze
functie bestaat voornamelijk uit het begeleiden van de jeugdcompetitie, het doorgeven

van de uitslagen aan de NTTB en helpen bij de samenstelling van de jeugdteams. Lijkt
je dit wel wat, of wil je er gewoon meer over weten, neem dan contact op met Mark
via secreatis@reganijkerk.nl

Nieuwe competitie bekend
Mark Remijn
De nieuwe competitie is vorige week weer bekend gemaakt, je vind de indelingen en
speeldata en tijden via de ttapp, of via onze eigen website
hier: https://www.reganijkerk.nl/rega-teams-in-ttapp.html

Bardiensten
Mark Remijn
Met het feit dat de nieuwe competitie weer bekend is kunnen we ook weer gaan
beginnen met onze 2e poging om de bardiensten anders in te vullen, om jullie geheugen
nog een beetje op te frissen over de werking van dit systeem hieronder nogmaals de
uitleg. Bardiensten zijn vanaf het versturen van deze mail in te plannen via de ClubApp
(https://www.reganijkerk.nl/app) of via het formulier in de kantine.
Aanmelden via de app:
Via de Clubapp (https://reganijkerk.nl/app) is het mogelijk onder het kopje bardiensten
een dienst in te vullen, hiervoor geldt het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt.
Nadat je je aanvraag hebt ingediend moet deze worden goedgekeurd. We proberen dit
dagelijks te doen. Zodra je bardienst is goedgekeurd ontvang je hierover een
automatisch mailtje.
Aanmelden in de kantine:
In de kantine hangt een lijst met de open diensten. We proberen deze lijst zo actueel
mogelijk te houden, maar aanmeldingen via de lijst kunnen nou eenmaal achter lopen op
de aanmeldingen via de app. We proberen iedere maandag en vrijdag de lijst actueel te
maken, maar moeten er gelijk bij zeggen dat aanmeldingen via de app voorrang hebben
op aanmeldingen via de lijst. Hierdoor kan het voorkomen dat er 2 reserveringen zijn

voor 1 datum, waarbij de reservering via de app hierbij voorkeur krijgt.
Tijden bardienst:
De bardiensten kennen de volgende tijden:
Maandag: 20:00 tot 00:00
Donderdag: 20:00 tot 00:00
Vrijdag: 19:30 tot 00:00
Zaterdag: 12:30 tot 17:00
Uiterste aanmelddatum:
We vragen iedereen hun keuze te maken voor de aanvang van de competitieweek. Dit
betekend dat je voor 6 september 2020 je keuze gemaakt moet hebben. Heb je voor 6
september 2020 nog geen keuze gemaakt, dan word je ingedeeld op de lege plekken
die nog over zijn, kan je op deze datum niet, dan dien je zelf voor vervanging te zorgen
en dit door te geven aan barcommissie@reganijkerk.nl.
Afkopen bardienst
Heb je voorheen, dan gaan we er vanuit dat je dat dit jaar nog steeds doet. Wil je wel
weer bardienst draaien, plan jezelf dan in en stuur een mailtje
naar barcommissie@reganijkerk.nl. Wil je dit jaar afkopen, en heb je dat nog niet eerder
gedaan, laat het ons dan ook even weten.

