SV Aspargos December 2016
Beste SV Aspargos Lid, dit is de Veertigste 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
Meisjes C1 Kampioen
Op zaterdag 26 november is Meisjes C1 kampioen geworden in de eerste seizoenshelft. Heel goed
gedaan dames! Proficiat!

Hein Crooijmans
Afgelopen maand kwam het nieuws tot ons dat oud trainer van onze club Hein Crooijmans ziek is.
Namens de club hebben wij hem een kaartje toegestuurd om hem te laten weten dat wij aan hem
denken in deze moeilijke tijd. Onderstaande reactie, die wij enkele weken terug ontvingen, willen wij
graag met jullie delen.
Geacht bestuur en leden van SV Aspargos.
Heel erg lief om dit kaartje te krijgen van de club waar ik vele jaren voor met plezier heb gewerkt.
Ons leven is in een paar weken tijd behoorlijk op zijn kop komen staan door de diagnose die ik
onlangs heb gekregen van de specialisten.
Het is hartverwarmend voor mij en ons gezin de reacties die wij in welke vorm dan ook mogen
ontvangen.
Een week na de operatie van as dinsdag 6 dec krijg ik te horen hoe ik ervoor sta.
Groet en bedank een ieder voor het kaartje van de club.
Hannie en Hein.
ZilvereSpargos
Op de algemene ledenvergadering van 22 december werd de ZilvereSpargos uitgereikt aan Pieter
verstegen. Hij kreeg dit speldje toegekend voor al zijn verdiensten op het gebied van publiciteit. Hij is
hoffotograaf van SV Aspargos, heeft de introductie van de SV Aspargos app mede mogelijk gemaakt
en heeft nu alweer voor de vierde keer een nieuwe website voor de club gebouwd.
Pieter, van harte proficiat!

Mixtoernooi
Op 17 december werd het jaarlijkse mixtoernooi weer gehouden, dit jaar met als thema 'blacklight'.
De zaal was volledig omgebouwd tot een blacklight spektakel, waar de wedstrijden gespeeld
werden. Na het toernooi werd het feestje voortgezet met muziek van dj Theo TikTak. Klik hier voor
de foto's.

SV Aspargos pietentraining CMV jeudleden
Donderdag 1 december kwamen de zwarte pieten op bezoek bij de training van de jeugd. Het licht in
de sporthal ging uit en vervolgens weer aan en de pepernoten vlogen door de zaal. De pieten
hebben geprobeerd de spellen mee te spelen, al konden ze niet zo goed tellen en pakjes gooien.
Het was een gezellige avond die werd afgesloten met iets lekkers dat de Pieten namens Sint aan de
kinderen mochten overhandigen. Klik hier voor de foto’s

Wij wensen iedereen alvast een gezond en sportief 2017!

Witte Dame Festival 2017
Op 21 oktober 2017 zal voor de eerste keer het Witte Dame Festival worden georganiseerd. De
organisatie gebeurt door de Stichting Gewoën Grubbevors. Een groot aantal verenigingen is
uitgenodigd om deel te nemen aan dit spektakel, zo ook SV Aspargos. SV Aspargos is gevraagd om
een drietal “griezelactiviteiten” te verzorgen. Hiervoor zijn ongeveer 15 mensen nodig
(leeftijdscategorie 12+). Dit zou een leuke teamactiviteit kunnen zijn! Voor passende kleding en
grime worden gezorgd, je moet alleen je eigen creativiteit inbrengen. Wil je meedoen of wil je eerst
meer informatie hebben, stuur een berichtje naar voorzitter@aspargos.nl.
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 stand en wedstrijdschema’s in de verschillende competities.
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
Recreanten competitie

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

Agenda januari
3 Januari

Jaarvergadering GC’93

Nieuw op de website
Foto’s Pietentraining, Foto’s Mixtoernooi
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...

