SV Aspargos Januari 2016
Beste SV Aspargos Lid, dit is de eenendertigste 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
Kiendje Kieke
Op 9 januari hebben Esther en Gert hun “Kiendjes” laten zien in het Stammineke in Grubbenvorst.
Heb je het gemist? Klik dan hier voor het filmpje.
Scheidsrechtersindeling tweede seizoenshelft
De scheidsrechtersindeling voor de tweede helft van het seizoen is klaar. Klik hier om te kijken
wanneer jij staat ingedeeld.
Tassen
Er is eindelijk een oplossing gevonden voor de zeer slechte tassen die geleverd zijn geworden door
Matthews. Alle leden die een tas besteld en gekregen hebben, hebben hier onlangs een mail over
gekregen. Reageer hier s.v.p. tijdig op zoals aangegeven. VOOR 1-2-16!.
Alle leden die graag deze nieuwe tas ook willen kopen,
hier komt op korte termijn de mogelijkheid voor.
De tassen van het merk Erima zijn beschikbaar in de
maten M (lxbxh = 61x29x28 cm) en L (lxbxh =
70x32x34 cm). Er zijn geen rugzakken verkrijgbaar. De
sporttassen worden voorzien van de naam van SV
Aspargos en de naam van de leverancier. Het
vermelden van de eigen naam is niet (meer) mogelijk.
Mixtoernooi
Het mixtoernooi zal dit jaar gehouden worden op de laatste competitiedag van de senioren. Dit is op
zaterdag 23-4-2016. Net als voorgaande jaren zal dit toernooi in de avond worden gespeeld. Nadere
informatie volgt z.s.m.
Jeugdtoernooi 2016
Noteer alvast in je Agenda: zondag 18 september : Jeugdtoernooi SV Aspargos, alle leden zijn
verplicht om te fluiten deze dag (m.u.v. jeugdleden, ondersteunende leden, commissieleden die
deze dag actief zijn t.b.v. werkzaamheden m.b.t. jeugdtoernooi en coaches). In mei wordt een eerste
indeling bekend gemaakt. Wij zijn afhankelijk van een actuele ledenlijst hiervoor! Dus geef tijdig
mutaties door bij het secretariaat.

Vacature hoek
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

Kijk hier voor het programma en standen in de verschillende competities.
Jeugd competitie
N5.1, N5.2, N5.3, N4.1, N4.2, N2.1, N2.2, N1.1
(circulatievolleybal)
Jeugd competitie
Meisjes B1, Meisjes B2, Meisjes C1
Senioren competitie
Recreanten competitie

Heren 1, Dames 1, Dames 2
Heren 1, Heren 2, Dames 1, Dames 2, Dames 3

Agenda februari-maart-april
2 Februari
23 April

Carnavalstraining CMV Jeugd
Mixtoernooi

Nieuw op de website
Foto’s Bingo, Scheidsrechtersindeling
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...

