SV Aspargos Oktober 2016
Beste SV Aspargos Lid, dit is de negenendertigste 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
Algemene Ledenvergadering Wordt Verplaatst
De algemene ledenvergadering van 4 november wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen
datum. Wij komen hier zo spoedig mogelijk bij jullie op terug.

Hobbelknobbelrace Gaat Niet Door
In verband met te weinig animo zal de hobbelknobbelrace op woensdag 26 oktober helaas
NIET doorgaan.
Mixtoernooi 2016
Op zaterdag 17 december 2016 zal het jaarlijkse mixtoernooi weer plaatsvinden. Net als vorig jaar
zullen de teams pas bekend gemaakt worden op de dag van het toernooi. Zo denken wij dat we de
vijandige spreekkoren op de velden en in de kantine kunnen vermijden. Natuurlijk wordt er ook weer
een thema gekoppeld aan dit toernooi, Het thema van dit jaar luidt als volgt:
GLOW IN THE DARK! Partners kunnen ook meedoen! We hopen dan ook van harte dat iedereen
weer volop aanwezig is. Wil jij ook meedoen? Klik hier voor meer informatie, of naar het
inschrijfformulier.
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.
Nieuwe Website
Graag willen wij iedereen mededelen dat per begin november de nieuwe SV Aspargos wesbsite
actief zal zijn.
Clinic Meisje C
Op 3 oktober vond de volleybal clinic gegeven door Celine Keijsers plaats voor Meisjes C. Het was
een leuke en leerzame dag! Klik hier voor de 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 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 november-december
17 December

Nieuw op de website
Foto’s Clinic Meisjes C

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...

