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Hallo allemaal! 

De competitie is nog in volle gang, maar toch kijken we als bestuur alweer naar volgend seizoen. 

Zo zijn we (NOG STEEDS!!) op zoek naar nieuwe bestuursleden en kijken we vast naar de 

teamverdeling van volgend seizen. Er wordt op dit moment geïnventariseerd welke spelers stoppen 

en welke blijven. Altijd een hele klus om de teams weer op een goede manier samen te stellen. 

Een aantal trainers hebben aangegeven te stoppen i.v.m. studie. We zijn dus ook op zoek naar 

nieuwe mensen hiervoor! Wie helpt ons? 

JUBILEUM 

Op 1 mei bestaat onze vereniging 40 jaar! Reden voor een feestje!  

Op vrijdag 18 mei vieren we dit met de mini’s van 19.00 tot 21.00. 

Zaterdag 19 mei is het feest voor senioren en A en C teams vanaf 20.00. 

Beide feestjes vieren we bij onze sponsor in de Binder. Noteer de datum vast in je agenda! 

Nadere info volgt! 

SWEATERS 

Het gebeurt nogal eens dat er sweaters blijven liggen in de sporthal. Als we een sweater vinden in de 

mand van de sporthal, neemt Thea Nijeboer deze vaak mee naar huis. De sweaters heb je in 

bruikleen van de vereniging, dus wees er zuinig op! Er worden geen nieuwe sweaters  besteld. 

Verloting 

Onze jaarlijkse verloting komt er binnenkort weer aan. Alle leden (behalve mini’s) krijgen een 

lotenboekje met 20 loten a 1 euro om te verkopen. Het lotengeld wordt automatisch geïncasseerd bij 

de competitiespelers. Het restant van de lotenboekjes wordt verdeeld onder de recreanten. 

(Bij bezwaar van automatische incasso graag even een berichtje, dan regelen we het op een andere 

manier) 



De opbrengst van de kerstmarkt was € 341,95! En de grote clubactie heeft € 840,00 opgebracht! 

Bedankt allemaal voor jullie inzet! 

MINI’S 

Onze jongste mini’s zijn ook gestart in de competitie. Wat vonden sommigen het spannend! Maar erg 

leuk om te zien. Op 10 maart spelen ze thuis, dus kom kijken! 

TABLET 

Van de opbrengst van de kerstmarkt schaffen we een tablet aan. Deze gebruiken we tijdens de 

thuiswedstrijden om de uitslagen in te voeren. Dit moet digitaal.  

MATERIAAL 

Van de beheerder van de sporthal horen we regelmatig dat er spullen niet goed opgeruimd worden. 

Laten we er met elkaar zorg voor dragen dat we de spullen opbergen! Laatst trainende team is hier 

verantwoordelijk voor! Sleutel terug naar Harry en als je ballen meeneemt naar een uitwedstrijd, 

terug in de kast en niet los in de berging! Hetzelfde geldt voor de geluidsinstallatie: terug in de kast! 

GEVONDEN 

Er is een zilverkleurige USB stick gevonden, waarschijnlijk gebruikt voor de muziekinstallatie. 

Deze ligt bij Harry achter de bar. 

Tot zover eerst weer… 

Tot ziens in de sporthal! 

Vriendelijke groet, 

Het bestuur. 

 

 


