
SV Aspargos Februari 2016             

Beste SV Aspargos Lid, dit is de tweeëndertigste 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               

 
Bingo-avond! 
  
Kom jij op vrijdag 25 maart ook naar de bingo-avond? De bingo-avond is een activiteit die 
georganiseerd wordt voor alle senioren, recreanten, ouders/verzorgers van jeugdleden, leden van de 
gezelligheidsclub, scheidsrechters, trainers, coaches, sponsors, ondersteunende en ere-leden 
binnen SV Aspargos en hun partners. 
  
Diverse sponsoren hebben leuke prijzen beschikbaar gesteld, dit mag je niet missen! 
Bingo kaarten zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. We verwachten iedereen vanaf 20.00 
uur in ’t Haeren zodat we om 20.30 uur met de bingo kunnen starten. 
  
Opgave voor deze activiteit is niet nodig. We hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 25 maart! 
  
De activiteitencommissie 

 

SV Aspargos Aardbeien Actie 
 
Ook dit jaar zal er weer eind mei een aarbeiden actie worden gehouden. Verdere informatie en 
exacte data volgt snel!  

 
Vacature hoek    
           
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 het programma en standen in de verschillende competities.    

Jeugd competitie 
(circulatievolleybal)              

N5.1, N5.2, N5.3, N4.1, N4.2, N2.1, N2.2, N1.1 

Jeugd competitie              Meisjes B1, Meisjes B2, Meisjes C1  
  

Senioren competitie              Heren 1, Dames 1, Dames 2  

mailto:nieuwsbrief@aspargos.nl
http://aspargos.nl/
mailto:jeanine_geurts@ziggo.nl
mailto:l_stappers@hotmail.com
mailto:jeugdtoernooi@aspargos.nl
http://www.volleybal.nl/competitie/team/7127N5+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/7127N5+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/7127N5+3
http://www.volleybal.nl/competitie/team/7127N4+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/7127N4+2
http://www.volleybal.nl/competitie/competitievormen/cool-moves-volley/regio-zuid/noord-en-midden-limburg/seizoen-20152016
http://www.volleybal.nl/competitie/competitievormen/cool-moves-volley/regio-zuid/noord-en-midden-limburg/seizoen-20152016
http://www.volleybal.nl/competitie/competitievormen/cool-moves-volley/regio-zuid/noord-en-midden-limburg/seizoen-20152016
http://www.volleybal.nl/competitie/team/7127MB+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/7127MB+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/7127MC+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/7127HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/7127DS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/7127DS+2


Recreanten competitie Heren 1, Heren 2, Dames 1, Dames 2, Dames 3  

  

           

Agenda maart-april-mei 

 

 

1 Maart 
25 Maart 
28 Maart 
12 April 
23 April 
Mei 
 

Bestuursvergadering 
Bingo-avond 
Paaseieren rapen voor de jeugd 
Bestuursvergadering 
Mixtoernooi 
Aardbeien Actie 

   

 

Nieuw op de website 

 

Foto’s Carnavalstraining, Scheidsrechtersindeling 2 

 

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...            
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