SV Aspargos September 2016
Beste SV Aspargos Lid, dit is de achtendertigste 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

Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken!
Mixtoernooi 2016
Op zaterdag 17 december 2016 zal het jaarlijkse mixtoernooi weer plaats vinden. Omdat het al
meerdere jaren een groot succes is willen wij niet afwijken van de zaterdagavond en ook nodigen wij
weer alle partners uit om mee te doen. We hopen dan ook van harte dat iedereen weer volop
aanwezig is. Klik hier voor meer informatie
Update SV Aspargos App
Op dit moment zijn wij hard bezig met het bijwerken van de SV Aspargos app. Inmiddels hebben we
ook de teams weer toe kunnen voegen, wellicht hebben jullie gemerkt dat deze vorige week nog
ontbraken. Als jullie nog leuke ideeën hebben voor de app horen wij die graag via
aspargosnieuwsbrief@gmail.com. Heb je de app nog niet op je telefoon staan? Download hem dan
snel in de playstore/app store en zoek op ‘mijn club’, selecteer daarna Aspargos als
volleybalvereniging.

Scheidsrechtersindeling seizoen 2016-2017
Klik hier voor de scheidsrechtersindeling voor de eerste seizoenshelft.
Spelregelwijzigingen
Er zijn enkele spelregelwijzigingen. Het is erg belangrijk om als speler en coach daarvan op de
hoogte te zijn. Klik hier voor de veranderingen.
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
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 oktober-november-december
07 Oktober
04 November
17 December

Beugelavond GC’93
Algemene Leden Vergadering
Mixtoernooi

Nieuw op de website
Scheidsrechtersindeling seizoen 2016-2017
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...

