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Nr 1, Seizoen 2014/2015 

 
Hallo allemaal! 

De eerste nieuwsbrief van dit nieuwe seizoen met allerlei nieuwtjes en 

informatie! 

Ledenvergadering 

Maandag 22 september 2014 is de jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 in de 

Binder. In verband met enkele zeer belangrijke agendapunten/mededelingen 

een vriendelijk doch dringend verzoek om deze avond met zoveel mogelijk 

leden aanwezig te zijn! 

Nieuwe sponsor 
We zijn erg blij met onze nieuwe sponsor Harry en Trees Pelgröm van de 
Binder. Dankzij de Binder lopen we de komende seizoenen weer in een mooi 
nieuw wedstrijdshirt! Om Harry en Trees te bedanken willen we graag op 
zaterdag 20 september (tijdens de thuiswedstrijd) om 14.00 met alle 
senioren,(dus ook recreanten) en A,B en C jeugd een foto nemen voor de krant, 
en bloemen aanbieden. Dus graag allemaal aanwezig in je nieuwe shirt om 
14.00! 
 
Mini’s 
De minitrainingen zijn met een aantal enthousiaste jeugdleden en ouders goed 
van start gegaan. Met hulp van Gert Hamhuis wisselen de trainers elkaar af. 
Heel fijn dat er extra hulp bij is gekomen!  
 
 



 
Grote clubactie 
Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de grote clubactie! Dit levert 
toch elk jaar een mooi bedrag voor onze club op! Alle senioren 
competitiespelers krijgen, volgende week, 5 loten p.p om te verkopen. A,B en C 
jeugdleden krijgen er 3 om te verkopen. Loten zijn €3,00 euro per stuk, 
waarvan €2,40 voor de vereniging is! Uiterste datum om t geld in te leveren is 
20 november! Graag inleveren bij de trainer of Marjan Edelijn. Alvast bedankt! 
 
Bedrijfsvolleybal 
In oktober gaat dit weer van start. Mochten jullie nog nieuwe teams weten die 
hieraan mee willen doen laat het dan even weten. 
 
Thuisprogramma. 
Het thuisprogramma van de teams staat op www.zwaluwengramsbergen.nl 
Ook is er een nevobo app te downloaden waarop je per team kunt bekijken 
waar en hoe laat ze moeten spelen. 
 
Tot zover de eerste nieuwtjes. We wensen iedereen een heel sportief en 
gezellig volleybalseizoen toe! 
 
Het bestuur. 

http://www.zwaluwengramsbergen.nl/


 


