SV Aspargos Augustus 2016
Beste SV Aspargos Lid, dit is de zevenendertigste 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 nieuwsbrief@aspargos.nl
Blijf voor de laatste actuele info kijken op onze website
www.aspargos.nl

Nieuws
Jeugdtoernooi 2016 Scheidsrechtersindeling
Zondag 18 september is het jeugdtoernooi 2016! Ieder spelend lid (senioren en recreanten) is
verplicht om tijdens het jeugdtoernooi een dagdeel te fluiten. Klik hier voor de indeling.
Spelregelwijzigingen
Er zijn enkele spelregelwijzigingen. Het is erg belangrijk om als speler en coach daarvan op de
hoogte te zijn. Klik hier voor de veranderingen.
Start trainingen
De zomervakantie zit er bijna op en dus kunnen de volleybalschoenen en kniebeschermers weer uit
de kast gehaald worden! Vanaf 5 september zullen alle trainingen weer beginnen.
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
Daarnaast zoeken wij een kandidaat die het clubblad 3x per jaar wil samenstellen. Heb je interesse
mail dan naar l_stappers@hotmail.com
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

Nieuwe teamindeling voor seizoen 2016-2017
Jeugd competitie
N6.1, N5.1, N4.1, N4.2, N3.1, N3.2, N3.3, N1.1
(circulatievolleybal)
Jeugd competitie
Meisjes B1, Meisjes C1, Meisjes C2, Meisjes C3
Senioren competitie

Heren 1, Dames 1, Dames 2

Recreanten competitie

Heren 1, Dames 1, Dames 2,

Agenda april-mei-juni

18 September
07 Oktober
04 November

Jeugdtoernooi
Beugelavond GC’93
Algemene Leden Vergadering

Nieuw op de website
Indeling Jeugdtoernooi
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...

