
SV Aspargos Juli 2017             

Beste SV Aspargos Lid, dit is de zesenveertigste e-mail nieuwsbrief van 
SV Aspargos. Op deze manier willen we de leden beter op de hoogte 
houden van nieuws, activiteiten, toernooien en competitie informatie. 
Opmerkingen graag versturen aan aspargosnieuwsbrief@gmail.com 

Blijf voor de laatste actuele info kijken op onze website 

www.aspargos.nl                   
         

Nieuws               

 

In het clubblad van juni is er helaas iets mis gegaan met het publiceren van de rubriek waarin wij 
onze vaste sponsoren bedanken. Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om ook 

onderstaande sponsoren hartelijk te danken voor hun bijdrage dit seizoen! 
 
 

 
 

 

scheidsrechtersindeling Jeugdtoernooi 3 September 
 
De indelig voor het jeugdtoernooi is al gemaakt. Klik hier om deze te bekijken.  
 

 

Gezocht 
 
Volgend seizoen moet er gespeeld gaan worden met een digitaal wedstrijdformulier. Dit betekent dat 
er in 't Haeren een laptop of tablet moet zijn om de standen door te geven aan de Nevobo. Heb je 
thuis nog een werkende laptop of tablet die je niet meer gebruikt en je hiervoor beschikbaar wil 
stellen, geef dit dan door via bestuur@aspargos.nl 
 

 

Trainer Dames Recreanten 1 
 
Wij, Dames Recreanten 1, zoeken een trainer die ons wil helpen het komende seizoen wederom te 
handhaven in de hoogte poule van de recreanten! Wij zijn fnatiek en enthousiast. Heb je interesse 
dan meld je even bij de recreantencommissie recreanten@aspargos.nl . 
Referenties op te vragen bij Gert Benders  
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Foto’s Jeugdkamp 
 
16-18 juni zijn de jeugdleden op kamp geweest. Klik hier voor de foto’s. 
 

 

Witte Dame Festival 
 
Wij zijn inmiddels druk bezig met de voorbereiding van het Witte Dame Festival. Het wordt erg leuk 
en erg eng op 21 oktober achter het oude gemeentehuis. Omdat wij nu al zoveel plezier hebben met 
het organiseren van deze activiteit, willen wij deze pret met jullie delen.  
 
Mocht je mee willen werken dan kan dat op de volgende manieren: 

 Figurant spelen op de dag zelf. 

 De dag(en) ervoor helpen opbouwen. 

 De dag erna helpen afbreken. 

 Mee helpen in de voorbereiding. Denk hierbij aan simpele dingen die gemaakt moeten 
worden zoals een bord of bezems. 

 Zorgen voor aankleding. Heb je thuis of ergens anders nog iets liggen wat er antiek uitziet en 
voor een grimmige sfeer kan zorgen. Dan zouden wij dit graag willen lenen op 21 oktober. 

 
Lijkt het je leuk om iets te betekenen voor het Witte Dame Festival. Neem dan contact op met Timo 
Wagemans (t_wagemans@hotmail.com). Ouders, vrienden en familieleden zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. 
 
Yvonne, Johan, Judith en Timo 

 

Jeugdtoernooi 2017 
 
De competities zijn gespeeld, dus op dit moment wordt er enkel nog getraind. Voor de Toernooi en 
Materialen Commissie betekend het einde van het lopende seizoen, ieder jaar weer direct de start 
voor het nieuwe seizoen. Vanaf een aantal weken, is de voorbereiding voor het Jeugdtoernooi 2017 
alweer in volle gang. Zondag 3 september is het jeugdtoernooi 2017!! We hopen in tegenstelling tot 
2016 dat het dit jaar wel kan doorgaan!! 
 
Iedereen weet dat elke spelend lid (senioren en recreanten) verplicht om tijdens het jeugdtoernooi 
een dagdeel te fluiten. De indeling zie elders in deze nieuwsbrief! 

 

Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie!! 
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Vacature hoek    
           
Per november 2016 zoeken wij een nieuwe voorzitter. Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Lou Jacobs via voorzitter@aspargos.nl  
 
Momenteel zoeken wij een CMV Coördinator. Voor meer informatie over deze functie kan er 
contact opgenomen worden met jeanine_geurts@ziggo.nl  
 
De T&M Commissie is op zoek naar nieuwe commissieleden/vrijwilligers. Wil jij je hiervoor 
aanmelden? Neem dan contact op via jeugdtoernooi@aspargos.nl  
 

Competitie informatie              

Kijk hier voor de eindstanden in de verschillende competities.    

Jeugd competitie 
(circulatievolleybal)              

N6.1, N5.1, N5.1, N3.1,N2.1, N1.1 

Jeugd competitie              Meisjes A1, Meisjes B1,  Meisjes C1, Meisjes C2,  
  

Senioren competitie              Heren 1, Dames 1, Dames 2  

Recreanten competitie Heren 1, Dames 1, Dames 2 

 

Agenda  

13 Juli 
3 September 
21 Oktober 

GC’93 Jeu de Boules 
SV Aspargos Jeugdtoernooi 
Witte Dame Festival 

 

   

  

 

 

Nieuw op de website 

Foto’s Jeugdkamp 2017 

 

Mutaties 

Geef a.u.b. wijzigingen van naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres direct aan ons door. Dit 
kan nu via onze website klik hier...            
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