SV Aspargos September 2017
Beste SV Aspargos Lid, dit is de zevenenveertigste 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
Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Horst Venray zet ook dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne in als dé manier voor
verenigingen om geld in te zamelen voor hun clubkas. Ook volleybalvereniging SV Aspargos uit
Grubbenvorst doet mee aan de clubkasactie van de Rabobank. Help jij onze clubkas aan te vullen?
Met de extra inkomsten willen we investeren in het jeugdkader binnen onze vereniging om daarmee
de toekomst voor onze jeugdspelers te kunnen waarborgen.
Alleen Rabobank-leden mogen stemmen
Ben je lid van de Rabobank Horst Venray, dan kun je tussen 26 september en 10 oktober 2017
stemmen (5 stemmen per lid, max. 2 per vereniging). Als lid van de Rabobank krijg je rond 26
september een stemcode toegestuurd van de Rabobank. Hiermee kun je op SV Aspargos stemmen
via rabo.nl/horstvenray/rcc
Hoe meer leden van de bank op onze club stemmen, hoe hoger het bedrag dat de Rabobank dit
najaar op onze rekening stort. Dus stem met z’n allen op SV Aspargos!
Sponsorcommissie SV Aspargos
SV Aspargos APP
Afgelopen dagen hebben we bericht gekregen van de Nevobo en de maker van de Mijn Club app
dat de Mijn Club app op korte termijn niet meer gebruikt kan worden. Er is verder geen toelichting
gegeven waarom deze app niet meer ondersteund wordt.
Via dit bericht willen we de gebruikers van de app laten weten dat deze waarschijnlijk binnenkort niet
meer zal werken of dat op zijn minst de app niet meer bijgewerkt zal worden of bijgewerkt zal zijn.
SV Aspargos gaat bekijken of er een alternatief is of gemaakt kan worden waarmee we jullie in de
toekomst weer van juiste informatie kunnen voorzien. Mochten jullie informatie nodig hebben, surf
dan naar www.aspargos.nl, via de mobiele versie kan ook de juiste informatie gevonden worden, of
kijk op onze facebook pagina facebook.com/svaspargos/.
Publiciteitscommissie SV Aspargos
Algemene Leden Vergadering
Dit jaar zal de ALV plaatsvinden op vrijdag 3 november. In de eerstvolgende nieuwsbrief worden in
de bijlage de agenda van dit jaar en de notulen van de ALV van vorig jaar toegevoegd.

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
Recreanten competitie
Agenda
21 Oktober
3 November

Heren 1, Dames 1, Dames 2
Heren 1, Heren 2, Dames 1, Dames 2

Witte Dame Festival
Algemene Leden Vergadering

Nieuw op de website
De bijgewerkte teamindelingen en wedstrijdschema’s.
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...

