
Planning Terreindienst, seizoen 2021/22, voorjaar 2022

datum ochtend middag verloting

29 januari 2022 Dini Wiersma

5 februari 2022 Fam. Jelsma Hoofdbestuur Hinke Haakma en Hillie Elzinga

12 februari 2022 Fam. Schröder

19 februari 2022 Edith Bosgraaf

5 maart 2022 Fam. Aalberts Hoofdbestuur Margriet v.d. Bij en Ellie Lei

12 maart 2022 Fam. K. Meindertsma

19 maart 2022 Fam. E. Renkema Hoofdbestuur Alie v.d. Bij en Simone Mossel

26 maart 2022 Fam. H. Van der Velde 

2 april 2022 Ilse de Vries Hoofdbestuur Wilma v.d. Bij en Van der Meer

9 april 2022 Dini Wiersma Hoofdbestuur Hinke Haakma en Hillie Elzinga

23 april 2022 Fam. Talsma

7 mei 2022 Fam. H. de Groot

14 mei 2022 Fam. Hellingwerf Hoofdbestuur Margriet v.d. Bij en Ellie Lei

21 mei 2022 Sjoerd de Vries

28 mei 2022 Fam. Feitsma

Alleen van toepassing als VCR1 thuis speelt.

1) Iedere zaterdagochtend is er een gezin ingepland.Controleer zelf altijd even of er daadwerkelijk 

thuiswedstrijden zijn. Op het moment van plannen is het wedstrijdschema nog niet helemaal bekend. Ook kunnen 

door bijv. het weer wedstrijden worden afgelast. 

2) 's Ochtends verwachten we de verantwoordelijke voor de terreindienst een half uur voor aanvang van de eerste 

wedstrijd. De dienst loopt door tot de jeugdwedstrijden zijn afgelopen. Af en toe komt het voor dat dit iets na 

12:00 uur is. 

3) * = Onder voorbehoud. Deze dagen zijn gereserveerd voor beker/inhaal programma's. Er kunnen wedstrijden 

worden ingelast. Dit wordt pas kort van tevoren gepubliceerd. Houd dit zelf in de gaten. Als er een thuiswedstrijd 

van het eerste wordt ingelast, is er tevens een verloting. 

4) Bij verhindering graag onderling ruilen. 

 

versie: 25 augustus 2020
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