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VERTROUWENSCONTACTPERSOON JOHAN OLIE IS BEREIKBAAR OP 0642077221 OF VertrouwensContactPersoonTW@gmail.com 

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL DEN HAAG: NR. 40409113  
BANKREKENING: NL33 INGB 0003394717 t.n.v. VER LEERL EN OUD LEERL DE SCHERMZAAL TER WEER 

We trainen en gaan weer naar toernooien toe. Gezamenlijk lijken we corona steeds beter aan te kunnen. Mocht je corona 
symptomen hebben, doe een zelftest voordat je komt trainen of sla een keertje over. En was vaak je handen. 

 

Het Ter Weer ouder-kind toernooi is elk voorjaar vaste prik Op 19 maart traden dit 
jaar in het strijdperk 6 koppels. De ouders leerden via hun kinderen het schermen 
kennen en merkten dat het best ingewikkeld is. In de wedstrijd bleek dat je er ook 
best een goede conditie voor nodig hebt ☺ 

Op 19 maart heeft de Algemene Ledenvergadering het beleidsplan 2022 – 2024 
vastgesteld met als speerpunten:  

o Een veilige en open vereniging, inclusief een investerings- en 
vervangingsplan voor materialen en een Vertrouwens Contact Persoon.  

o Rolstoelschermen is integraal onderdeel van trainingen en toernooien 
o Een volledig jeugdopleidingsprogramma en een stabiele pool 

wedstrijdschermers 
o Aanpak om leden vast te houden en nieuwe leden te werven 
o Meer vrijwilligers voor het helpen organiseren van toernooien en sociale 

activiteiten  

Inmiddels hebben we een paar reacties gekregen op de oproep in de TerWeerApp voor (ouders van) leden die 
zich voor de vereniging willen inzetten. Heel erg bedankt! 
 We zoeken zeker nog meer mensen. Vele handen maken licht werk! Voor meer info: Floris 0652866680, 
Arthur 0651358848 of bestuur@terweer.nl 

 

In mei starten de volgende introductiecursussen weer onder leiding van Alex en 
Fresco/Tycho. Weet je ook iemand die in 5 lessen kennis wil maken met schermen? 
Aanmelden kan via introductiecursus@terweer.nl (en vooruitbetaling van 40 euro via 

de betaallink die de deelnemer krijgt toegestuurd na aanmelding) 

Voor alle wedstrijden geldt: overleg met Floris voordat je jezelf inschrijft.  
Kijk op www.nahouw.net voor meer wedstrijden 

Zat 7 mei Maastricht Intercity (recreatief) 
Do 12 mei Ter Weer Clubkampioenschappen voor cadetten, junioren, senioren en veteranen 
Zat 14 mei Ter Weer Clubkampioenschappen voor kuikens, benjamins, pupillen 
Zat 21 mei Nederlandse Kampioenschappen Equipe – Zutphen  
25/26 mei Europese Kampioenschappen Veteranen Teams – Hamburg 
11/12 juni Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2021 – 2022 – Alkmaar  
Zat 2 juli  Ter Weer Rowdy van Tol Toernooi en afsluiting seizoen met BBQ (voor wie het leuk vindt om 

mee te helpen met de organisatie van de BBQ: bestuur@terweer.nl alvast super bedankt!) 
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