SV Aspargos Oktober 2017
Beste SV Aspargos Lid, dit is de achtenveertigste 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
Witte Dame Festival
Het Witte dame festival is net achter de rug. SV Aspargos heeft hier ook aan deelgenomen. Wat een
feest was dat! Een feest om te zien, een feest om te horen, een feest om te beleven maar zeker ook
een feest om onderdeel van uit te maken. Oude ambachten, middeleeuwse markt, toneelstukken,
boogschieten, oud Hollandse spelen, de rockopera en natuurlijk ons witte wieve durp. Alle 5500
bezoekers keken hun ogen uit. Een speciale dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen!
Lees hier het verslag of klik hier voor de foto’s.
Timo Wagemans

ALV 3 November
Op 3 november is de algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden om 20.00 uur in ’t Haeren.
In de bijlage van deze nieuwsbrief tref je de agenda van de vergadering aan. Mocht je de notulen
van de algemene ledenvergadering van 2016 willen opvragen dan kan dit bij de secretaris
via secretariaat@aspargos.nl. Voor een toelichting op de begroting en balans kun je mailen
naar penningmeester@aspargos.nl.

Herfstactiviteit
Op donderdagavond 19 oktober hebben onze jeugdleden geknutseld bij de jaarlijkse herfstactiviteit.
Er werden glazen potjes gemaakt en pompoenen uitgehold. Klik hier voor de foto's.

Facebook
Zoals de meesten van jullie wel hebben gezien staan er dit seizoen regelmatig foto's en verslagen
van wedstrijden of trainingen op onze facebook pagina. Heb jij leuke foto's of een verslag, stuur dit
dan naar publiciteit@aspargos.nl, zodat we dit op de facebook pagina van SV Aspargos kunnen
zetten!
Vacature hoek
Per direct zoeken wij een nieuwe voorzitter. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan
contact op 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
N6.1, N5.1, N5.2, N3.1, N2.1, N1.1
(circulatievolleybal)
Jeugd competitie
Meisjes A1, Meisjes B1, Meisjes C1, Meisjes C2,
Senioren competitie

Heren 1, Dames 1, Dames 2

Recreanten competitie
Agenda
3 November

Heren 1, Heren 2, Dames 1, Dames 2

ALV

Nieuw op de website
Foto’s Herfstactiviteit, Foto’s Witte Dame Festival
Mutaties
Geef a.u.b. wijzigingen van naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres direct aan ons door. Dit
kan via onze website klik hier...

