SV Aspargos November 2017
Beste SV Aspargos Lid, dit is de negenenveertigste 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

Rabobank Clubkasactie
Bedankt alle stemmers van de Rabobank Clubkasactie voor SV Aspargos! Dit bedrag zal goed
besteed worden aan onze jeugd!

Mixtoernooi 2017
Over enkele weken is het alweer zover. Het is tijd voor het jaarlijkse SV Aspargos mixtoernooi. Het
wordt dus weer eens hoog tijd voor het jaarlijkse husselen van alle leden.
Dit jaar zal op ZATERDAG 16 december 2017 dit grootse spektakel weer plaatsvinden in
onze thuisbasis sporthal ’t Haeren. Lees er hier meer over of meld je voor 9 december aan door hier
te klikken!

Zilveren Spargos
Tijdens de Algemene Ledenvergadering kreeg Barry Peute welverdiend de Zilveren Spargos
uitgereikt. Barry, van harte gefeliciteerd!

Vacature hoek
Per direct zoeken wij een nieuwe voorzitter. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan
contact op 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 eindstanden in de verschillende competities.
Jeugd competitie
N6.1, N5.1, N5.2, N3.1, N2.1, N1.1
(circulatievolleybal)
Jeugd competitie
Meisjes A1, Meisjes B1, Meisjes C1, Meisjes C2,
Senioren competitie
Recreanten competitie

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

Agenda
16 December

Mixtoernooi

Nieuw op de website
Aanmeldformulier 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...

