SV Aspargos Maart 2017
Beste SV Aspargos Lid, dit is de drieënveertigste 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
Sponsor-Actie
Half februari zijn alle teams persoonlijk geïnformeerd over deze leuke actie waarbij we jullie hulp
goed kunnen gebruiken. Iedereen heeft onderstaande flyer ontvangen met daarbij de vraag of jullie
kunnen meedenken over potentiële sponsors.
Wil jij een ijsbon van Clevers of een heerlijk drankpakket verdienen?
Lever dan voor 15 mei 2017 de contactgegevens in!
Sponsors zorgen er immers voor dat volleybal betaalbaar blijft voor onze leden.
Wij hopen op jullie hulp. (Klik hier voor het formulier via de website te kunnen printen/versturen)

Paaseieren Rapen
Wanneer? 2e paasdag, 17 april om 10.30u
Waar? In de speeltuin bij Roeffen Mart
Wie? Jeugdleden die op de basisschool zitten met ouders, broertjes en zusjes

Opgeven is niet nodig! We hopen jullie te zien op 17 april bij Roeffen Mart.
Aspargos Aardbeien Actie Zaterdag 6 mei 2017
Op zaterdag 6 mei staat de aardbeien actie gepland, het huis aan huis aardbeien verkopen. Voor de
cmv- jeugd (niveau 1 t/m 6) is deze actie verplicht.
Deze actie is erg belangrijk voor de vereniging, omdat we op deze manier de clubkas wat kunnen
spekken.
Dit zal in de ochtend gebeuren, het exacte tijdstip volgt nog. Deze actie valt of staat met vrijwilligers
om te rijden en de jeugd te begeleiden. Het zou dus prettig zijn als er veel ouders, coaches,
senioren, recreanten enz. mee zouden willen helpen.
We gaan er dus vanuit dat alle cmv-leden meedoen. Als er een reden is, wat natuurlijk kan,
waardoor jullie zoon of dochter niet mee kan doen graag afmelden via activiteit@aspargos.nl.
Op dit mailadres kun je je ook aanmelden als je als vrijwilliger wilt helpen. We hopen op een
succesvolle actie!
Seizoensafsluiting
Dit jaar zal er voor zowel de jeugd als voor de volwassenen een afsluitende activiteit plaats vinden
op vrijdagavond 12 mei 2017.
Noteer deze datum alvast in je agenda, meer informatie over deze activiteit en mogelijkheid tot
aanmelden volgt zo snel mogelijk!
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

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
Agenda
17 April
19 April
6 Mei
12 Mei
16-18 Juni

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

Paaseieren rapen
Sponsoravond
Aspargos Aardbeien Actie
Seizoensafsluiting
Jeugdkamp

Nieuw op de website
Sponsor Formulier
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...

