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!!NIEUW!! Squashbaan reserveren !!NIEUW!!
Bij Squash Woudenberg wordt er gewerkt met het ‘afhangsysteem’ om
een baan te reserveren. Hierdoor kan het voorkomen dat je onverwacht
moet wachten omdat de alle banen ‘afgehangen’ zijn. Daarom beginnen
we per 1 januari een proef met on-line reserveren.
Het on-line reserveren geldt alleen voor baan2; voor banen 1 en 3 blijft
het afhangsysteem gelden. Iedereen kan 1 reservering maken. Nadat er
gespeeld is, kan weer een nieuwe reservering gemaakt worden. Het is
niet toegestaan dat twee leden die samenspelen achter elkaar reserveren
en zo een dubbele periode kunnen spelen. Uiteraard geldt, dat als de baan
niet gereserveerd is, er op gespeeld mag worden door de overige leden.
Reserveren gaat via de website www.squashwoudenberg.nl onder het
kopje ‘reserveren’.
Voor deze baan hebben we ook de speeltijd aangepast van 30 naar 45
minuten. Dit houdt in dat er gereserveerd kan worden van maandag t/m
donderdag om 19h00, 19h45, 20h30, 21h15 en om 22h00 (vrijdag is
racketavond).
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Inloggen gaat met je lidnummer als inlognaam (staat op je ledenpas,
altijd 4 cijfers invullen) en je geboortedatum (4 cijfers). Voorbeeld Lid nr
123, geboren op 24 april heeft als inlognaam 0123 en als wachtwoord
2404.

Activiteiten Commissie
Wijnand Bakker
Stationsweg 49
3931 EK Woudenberg

Uiteraard kan er ook geresveerd worden via een smartphone. Bij
discussie over een reservering dus graag met een telefoon checken wie er
gereserveerd heeft. Eventueel via de PC achter de bar.
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Omdat het cultureel centrum overdag minder gebruikt wordt, is De Camp
alleen op donderdagmiddag en op zaterdag overdag geopend. Op de
overige werkdagen kan je telefonisch contact opnemen met De Camp op
nummer 033-2864748. Er is dan meestal binnen een uur iemand bij De
Camp om je binnen te laten.

Bestuursleden gevraagd
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat er nieuwe bestuursleden
gezocht worden. Je kunt je nog steeds melden. Het kost niet zo veel tijd
en het is een leuke en leerzame ervaring. Daarnaast hoef je geen
contributie te betalen, dus is er ook nog een financieel voordeeltje.

Prettige feestdagen, veel squashplezier in 2013

Nieuwjaars toernooi
Op vrijdag 11 januari 2013 zal het traditionele nieuwjaars toernooi weer
plaatsvinden. Aanvang 20h00 in De Camp. Inschrijven is niet nodig;
gewoon langskomen en lekker meespelen. Na afloop is er een gezellig
samenzijn en zullen we toosten op een goed, gezond en sportief 2013.

Gratis squashlessen
Ook dit seizoen bieden we gratis squashlessen aan aan onze leden. Ieder
lid kan maximaal 3 keer een gratis les van 45 minuten volgen bij onze
squashleraren Bas of Michel. Zie de website voor de details.

Het bestuur en de
activiteitencommissie
wensen alle leden een
prettig kerstfeest een een
gelukkig en gezond
2013

