SV Aspargos Maart 2016
Beste SV Aspargos Lid, dit is de drieëndertigste 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
SV Aspargos Bingo voor senioren, recreanten, mixgroep, ouders jeugdleden en sponsors
Deze bingo vindt plaats op vrijdag 25 maart in het Haeren. De inloop is vanaf 20.00u en we zullen
om 20.30u beginnen met de Bingo. Er zijn prachtige prijzen te winnen!
Opgave is niet nodig, je kunt bingokaarten kopen voorafgaande aan de bingo. We hopen jullie daar
te zien!
Vragen? mail naar activiteit@aspargos.nl

Paaseieren rapen bij Roeffen Mart
Voor alle jeugdleden die op de basisschool zitten is er op 2e paasdag paaseieren rapen bij de
speeltuin Roeffen Mart. We beginnen met zoeken om 10.30u! Kom je ook?

Afsluitingsmixtoernooi
Op zaterdag 23 april vindt het jaarlijkse mixtoernooi plaats. In de bijlage van deze mail vinden jullie
hiervoor de uitnodiging. Je kunt je ook opgeven door hier te klikken. Geef je gauw op! Vol = vol!

Opvolging voorzitter SV Aspargos
Zoals al aangekondigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van november 2015 zal de
voorzitter van SV Aspargos, Lou Jacobs, het voorzitterschap in de volgende (reguliere) ALV
neerleggen. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een opvolg(st)er die het voorzitterschap op zich
wil nemen met ingang van november 2016. Binnen het dagelijks bestuur van SV Aspargos, gevormd
door de voorzitter, secretaris en de penningmeester, is besloten om op korte termijn actief personen
te gaan benaderen voor de voorzittersfunctie. Ben jij (nog) niet benaderd en heb je interesse in deze
functie of wil je meer weten over wat het voorzitterschap van SV Aspargos precies inhoudt en welk
tijdsbeslag er mee gemoeid is, neem dan per mail of telefoon contact op met de huidige voorzitter
(raadpleeg het clubblad voor de contactgegevens).

Rozenfestival Lottum zoekt vrijwilligers!
Van vrijdag 12 tot en met maandag 15 augustus 2016 vindt weer het tweejaarlijkse Rozenfestival
plaats in Lottum. De organisatie van het Rozenfestival is naarstig op zoek naar vrijwilligers die een
handje kunnen helpen tijdens dit evenement en heeft hiervoor SV Aspargos benaderd. De precieze
werkzaamheden zijn nog niet bekend maar waarschijnlijk komt het er op neer dat er vrijwilligers voor
met name de kassa’s worden gezocht. Het leveren van vrijwilligers levert SV Aspargos enige extra
inkomsten op die we goed kunnen gebruiken in tijden van teruglopende subsidies en stijgende
zaalhuren.
Heb je interesse, geef je dan zo spoedig mogelijk op door een mail te sturen naar
voorzitter@aspargos.nl waarbij je tevens aangeeft op welke dag(en) en dagdelen je beschikbaar
bent.

Jeugdkamp 2016
Ook dit jaar gaan we weer op kamp, namelijk van 20 t/m 22 mei. De kampleiders zijn de eerste keer
bij elkaar geweest en hebben een leuk thema bedacht. De aanmeldformulieren voor het kamp zullen
jullie binnenkort ontvangen. Ben jij er ook bij?

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 (raadpleeg het clubblad voor de contactgegevens
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 maart-april-mei

25 Maart
28 Maart
4 April
12 April
23 April
20-21-22 Mei
29 Mei
Mei

Bingo-avond
Paaseieren rapen voor de jeugd
Excursie Albert Heijn XL GC’93
Bestuursvergadering
Mixtoernooi
Jeugdkamp
Natuurwandeling GC’93
Aardbeien Actie

Nieuw op de website
Scheidsrechtersindeling 2
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...

