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Verenigingszaken

De eerste digitale Comeet!
Met het laatste nieuws, zodat jij altijd op de hoogte
bent.
Nieuwe website
Hebben jullie de nieuwe website gezien? Wij zijn er in elk geval heel erg blij
mee. Zijn er nog dingen die je op de site mist, of heb je suggesties? Laat het
ons gerust weten! Stuur dan een mailtje naar webmaster@cometas.nl

Ga naar de website >

Algemene
Ledenvergadering
De komende algemene
ledenvergadering zal plaatsvinden
op woensdag 27 oktober 2021
om 19:00 uur in sporthal
Kalverdijkje. Nadere informatie volgt
zo snel mogelijk.

Cometastoernooi
Op 18 september 2021 zal het
Cometastoernooi plaatsvinden. Voor
alle teams zijn er activiteiten en/of
wedstrijden georganiseerd. Schrijf de
datum in je agenda, want tijdens deze
dag zullen er ook foto’s worden
gemaakt door Sietse Brouwer. Lees
meer hier >

Trainingstijden seizoen
2021/2022
Vanaf 25 augustus kan er door alle teams
worden getraind in het Kalverdijkje. Klik op de
button voor alle trainingstijden.
Trainingstijden >

COVID protocol in de sporthal
Omdat COVID helaas nog niet over is willen wij
graag iedereen vragen de regels van BV Sport en
het NOC*NSF na te leven.
Lees meer >

Coach Heren 1/Dames 2

Posters

De afgelopen weken is, de nieuw
samengestelde TC, hard bezig
geweest om voor alle teams trainers
en coaches te regelen.Op dit moment
zijn er nog twee plekken open:

In en om Leeuwarden zijn posters
verspreid om de handbalsport en
onze vereniging te promoten. De
posters zijn andere andere te vinden
op de MBO’s, HBO’s en de
universiteit, in de sporthallen en bij
onze sponsors. Spot jij één van de
posters, maak een leuke foto en deel
deze via onze sociale media!

- Coach Heren 1;
- Coach Dames 2.
Denk jij nou, dat is iets voor mij! Meld
je dan bij de TC (Luc de Vries, Lisa
Blaauwbroek)
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