SV Aspargos Mei 2016
Beste SV Aspargos Lid, dit is de vijfendertigste 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
Reminder Aspargos Aardbeien Actie
Zaterdag 4 juni is de jaarlijkse Aspargos Aardbeien Actie. Er wordt om 9.30 uur verzameld bij fam.
Knops op adres: Prof. Linssenlaan 5 te Grubbenvorst.
We verwachten alle cmv- jeugd die zich niet afgemeld heeft.
Jeugdtoernooi 2016
De competities zijn gespeeld, dus op dit moment wordt er enkel nog getraind. Voor de Toernooi en
Materialen commissie betekend het einde van het lopende seizoen, ieder jaar weer direct de start
voor het nieuwe seizoen. Vanaf een aantal weken geleden, is de voorbereiding voor het
Jeugdtoernooi 2016 alweer in volle gang. Zondag 18 september is het jeugdtoernooi 2016!
Iedereen weet dat elke spelend lid (senioren en recreanten) verplicht is om tijdens het jeugdtoernooi
een dagdeel te fluiten. Iedereen zal op de hoogte gebracht worden van de indeling.
Nieuwe SV Aspargos Tassen
Zoals iedereen wellicht heeft gemerkt zijn er nieuwe tassen in omloop. Deze tassen zijn en worden
geleverd via Richard Stiphout. De kwaliteit is wat we van sporttassen mogen verwachten.
Heb je zelf nog geen tas, maar wil je dit zeker wel!!! Dan stuur een mail naar :
jeugdtoernooi@aspargos.nl. De tassen liggen op voorraad en je hoeft dus niet lang te wachten.
Maat M € 29,50 afmetingen (l x b x h) 61x29x28 centimeter
Maat L €32,50 afmetingen (l x b x h) 70x32x34 centimeter

Kamp 2016
Het jeugdkamp van 2016 zit er alweer op. Het waren 3 gezellige dagen! Klik hier voor alle foto’s.

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

Kijk hier voor de eindstanden 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 april-mei-juni

29 Mei
31 Mei
4 Juni
18 September

Natuurwandeling GC’93
Bestuursvergadering
Aardbeien Actie
Jeugdtoernooi

Nieuw op de website
Foto’s Kamp
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...

