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T ABA-TREFFER  
Cluborgaan van de A.F.C. Taba 

Opgericht 31 mei 1933 	postgiro 5011393 
Kon.goedgek. 27-07-1960 	t.n.v. AFC Taba 

Veldligging Sportpark Drieburg • 
Fieaustraat (achter Amstel St.) 
Te1.020-924161 	weekblad  

.18e jaargang 	nr.26 	01-03-1982 

CONSULDIENST: 

week-end 6/7 maart 1982: 	De Heer J. Smit 

BESTUURSVERC,DERING: 

dinsdag 9 maart 1982 in de Taba-kantine. 
aanvang 19.00uur. 

RECTIFICATIE: 

Door een abuis is in 44n van de vorige uitgaven van de 
Taba-Treffer de naam van de heer A,Schermer als bestuurs-
lid niet vermeld. Onze excuses hiervoor. 
De heer Schermer is commissielid Algemene Zaken. 

Het Bestuur.  

BINGO-AVOND: 

Vrijdagavond 5 maart a.s., aanvang 20.00uur, is het dan 
zo ver. Wij gaan weer kienen. 
Prachtige prijzen zijn wederom to winnen. Wij rekenen op 
Uw komst. 
Nog even voor de goede orde; entree ad. f 1,50 verplicht. 
Op Uw entreebiljet kunt U een schitterende tafelschemerlamp 
winnen. 

Het Bestuur.  



T,Bt. VIJFTIG JAAR. 

Ja, U leest het goed..In 1983 zal Taba dit heugelijke 
feit vieren. Echter dat gaat geld kosten en dat geld 
moet er nog komen. Allerlei acties zullen nog gevoerd 
moeten worden. Wij wijzen U er in deze op, dat er nog 
steeds TABA-stickers ad. f 1,-- to koop zijn. Mogen wij 
U tevens in herinnering brengen de actie GEELTJE. VOOR GEEL.  
Na een goede start heeft,deze.actie, een.impuls nodig. 
Vandaar dit artikel. Help ons het vijftig jarig bestaan 
van de vereniging Taba waardig te vieren. 

Het Bestuur.  

TRAINING: 

In verband met de te'houden BINGO-AVOND zal de training 
voor de seleatie zondagsenioren worden verplaatst naar 
donderdag 4 mart. Aanvang 19.30uur. 

Het Bestuur.  

BERICHT INZ,1KE KT URING: 

Diegenen, die een keuringsformulier hebben ontvangen 
worden verzocht deze zo spoedig mogelijk in te leveren 
met de daarbij behorende kosten ad. f 17,50. 
Eels men niet op de oproep verschijnt krijgt men geen her-
keuring. Echter men moet opnieuw de keuring aanvragen, 
wat wederom f 17,50 gaat kosten. Dus mensen, als men een 
oproep heeft ontvangen'moet men daar zo veel mogelijk ge-
bruik van maken, daar het U anders extra geld gaat kosten, 
wat dus niet nodig is. Diegenen, die het keuringsgeld niet 
betalen krijgen van de penningmeester dit bedrag bij hun 
contributie erbij opgeteld. 
Men krijgt niet meer zoals vroeger de keuringskaart mee na 
de keuring, maar deze wordt opgestuurd naar de vereniging, 
zodat de kaarten niet bij de spelers zoek kunnen raken zoals 
nu dikwijls gebeurd. Dus mensen, zo spoedig mogelijk het 
formulier en geld inleveren en aan de oproep van de keuring 
gehoor geven, daar het anders onnodig extra geld gaat kosten. 

W. Groot Wassink.   
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