Nieuwsbrief maart 2018
Wij mogen weer de wei in! Na een winter met een kunstmatige ondergrond
mogen wij nu weer genieten van gras, honken, gravel en buitenlucht.
Wil je ergens meer over weten? Dan kan je op de afbeelding klikken en kom je bij
het desbetreffende artikel uit.

Op zondag 25 maart swingen wij het nieuwe seizoen officieel in!
Op zondag 25 maart swingen wij het nieuwe seizoen officieel in! Een dag vol
met gezelligheid, toffe activiteiten en natuurlijk wedstrijden. Be there!

Laat ons snel weten of je er bent!

Ook dit jaar worden er op de openingsdag de (team)foto’s gemaakt. Vooral de teamfoto’s
zijn erg belangrijk, immers de teams zijn het uithangbord van onze vereniging. De
organisatiecommissie en het bestuur vragen ieder team dan ook dringend om hun
medewerking. Bovendien is de kans klein dat er dit jaar nog een herkansing komt om het
fotomodel uit te hangen.In verband met de uniformiteit is het niet mogelijk op eigen
gemaakte foto's in te sturen.

NO MORE CASH
Veiligheid staat niet alleen met het beoefenen van onze sporten hoog in het vaandel maar zeer zeker ook op
ons thuiscomplex. Daarom is het vanaf nu niet meer mogelijk om met contanten te betalen.

Helmdesign
Sinds vorig seizoen zijn de coachhelmen verplicht
gesteld. Nu willen wij die helmen graag wat
herkenbaarder maken binnen onze eigen huisstijl.
Kortom, het bekende logo komt er op. Echter
willen wij binnenkort deze stickers ook voor leden
beschikbaar maken in de webshop. Prijzen en
informatie volgt z.s.m.

Toernooien
Buiten

trainingen,

interne

wedstrijden

en

competitiewedstrijden om spelen wij uiteraard ook
toernooien. Dit jaar zijn er, net zoals vorig jaar,
door de inzet van velen ook 'thuis-toernooien'.
Speel je zelf niet? Kom dan vooral voor de
gezelligheid of neem een aspirant-lid mee om
eens te sporten met eigen ogen te bekijken.

Joyce

sportvrijwilliger

van

het

jaar

Joyce, onze wedstrijdsecretaris, winkelmanager,
webshopmanager, oprichter slow... ach, te veel
om op te noemen. En dat vond de jury samen met
het publiek ook. Joyce namens alle leden,
commissies en het bestuur: het komt je toe en dus
van harte gefeliciteerd!

#NIEUWBESTUUR
Op de afgelopen ALV is er een nieuw bestuur gekozen. Marc Hollman, onze
penningmeester blijft aan. Leander van der Spek is afgetreden als voorzitter. Van links
naar rechts: het nieuwe bestuur met Erick Schabracq (Technische Zaken), Bart
Keijl (Voorzitter) en Marc Hollman (Penningmeester).
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