
SV Aspargos Januari 2018            

Beste SV Aspargos Lid, dit is de eenenvijftigste 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               

 

Proficiat Prins Hay VI en adjudanten Barry en Tom 

 

Trots zijn wij als SV Aspargos op het nieuwe trio van de Plaggenhouwers! 

Wij wensen prins Hay samen met zijn adjudanten Tom en Barry een heel mooi seizoen toe! 

 
 Foto: www.plaggenhouwers.nl   

 

Laptop 
 
Sinds dit seizoen moeten de wedstrijduitslagen digitaal aan de NeVoBo doorgegeven worden. 
Hiervoor ligt een laptop in 't Haeren. Regelmatig wordt deze laptop na gebruik onbeheerd in de 
kantine achtergelaten. Willen de scheidsrechter en aanvoerder van het laatste team dat klaar is 
(ongeacht of je wel of geen gebruik hebt gemaakt van de laptop) er zorg voor dragen dat deze 
opgeruimd wordt in de trapkast in de bar? Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de laptop nog 
lange tijd gebruikt kan worden!  

 

Belangrijke Oproep! 
 
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen zich inzet voor SV Aspargos. Zonder 
vrijwilligers lukt het ons niet om deze mooie club draaiende te houden, al onze jeugdleden tot goede 
volleyballers op te leiden en al onze teams elke week te laten trainen en wedstrijden te laten spelen. 
 
Aangezien we al geruime tijd kampen met een groot tekort aan vrijwilligers, hebben wij besloten om 
alle senioren, recreanten en de ouders en partners van onze (jeugd)leden te vragen of en op welke 
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manier zij zich in willen zetten voor onze vereniging. Er zijn vele taken, de ene wat groter dan de 
ander, waarbij wij jullie hulp goed kunnen gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
 
Een nieuwe voorzitter. Zonder voorzitter kunnen we SV Aspargos draaiende houden, maar is het 
lastig om een nieuwe koers te gaan varen. Kan en wil jij zorgen voor een frisse wind binnen onze 
vereniging, dan zijn we op zoek naar jou! Deze functie kan ook gesplitst worden zodat het een 
dubbelfunctie wordt. Een interne voorzitter voor het voorzitten van vergaderingen en een externe 
voorzitter als ‘gezicht naar buiten toe’. Wil je meer informatie over deze functie, dan kan je contact 
opnemen met Gert Benders via secretariaat@aspargos.nl 
 
Er zijn enkele commissies op zoek naar nieuwe leden. 
De commissie volleybalzaken is op zoek naar een ondersteunend lid die de organisatie van de 
circulatie volleybal (CMV) toernooien op zich wil nemen (interactie tussen de Nevobo en de coaches 
van de CMV teams). Meer informatie over deze functie kan je opvragen bij Richard Peute via 
volleybalzaken@aspargos.nl 
De sponsorcommissie zoekt drie nieuwe vrijwilligers die actief op zoek willen gaan naar nieuwe 
sponsoren voor SV Aspargos. Meer informatie hierover is beschikbaar via Hay Dings 
(sponsor@aspargos.nl) 
 
Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen bij de verschillende 
activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd. Denk hierbij aan het ondersteunen 
van commissies op projectbasis of het meehelpen bij activiteiten voor onze jeugdleden. Ook 
wordt jullie hulp bij acties vanuit de sponsorcommissie, zoals de Aspargos Aardbeien Actie die dit 
jaar op 1 juni plaatsvindt, zeer gewaardeerd! Of denk eens aan een functie als coach of (hulp)trainer. 
Vele handen maken licht werk!  
 
Wil je ons helpen om onze club draaiende te houden? Vul dan hier het formulier in en geef het af bij 
één van de bestuursleden, of stuur via mail de antwoorden op onderstaande vragen naar 
secretariaat@aspargos.nl. We zien jullie reacties graag tot uiterlijk 15 maart tegemoet!  

Competitie informatie              

Kijk hier voor de standen in de verschillende competities.    

Jeugd competitie 
(circulatievolleybal)              

N6.1, N5.1, N5.2, N3.1, N2.1, N1.1 

Jeugd competitie              Meisjes A1, Meisjes B1,  Meisjes C1, Meisjes C2,   

Senioren competitie              Heren 1, Dames 1, Dames 2  

Recreanten competitie Heren 1, Heren 2, Dames 1, Dames 2 

 

Agenda  

1 Juni 
3 Juni 
12 Juli 

SV Aspargos Aardbeien Actie 
GC’93 Natuurwandeling 
GC’93 Jeu de Boules 

 

   

  

 

 

Nieuw op de website 

Foto’s Mixtoernooi 

 

Mutaties 

Geef a.u.b. wijzigingen van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres direct aan ons door. Dit 
kan via onze website klik hier...            
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