E-jeugd mocht oplopen met SEW 1
Op zaterdag 17 november mochten de meiden van
de E-jeugd 1 en E-jeugd 2 meelopen met SEW. Wat
een ervaring!
Verslag van Yara Bos:
We gingen met de auto naar Wognum en toen we
daar aankwamen gingen we met een mevrouw mee
naar de kleedkamer. Daar moesten we onze tenues
aandoen. We liepen met die mevrouw mee naar de
zijkant van het veld en daar gingen we kijken hoe
SEW ging ingooien. Voor de wedstrijd mochten wij
met de speelsters mee oplopen als hun naam werd
omgeroepen. Ik ging met Sarah Dekker. Daarna
gingen we naar de tribune en daar keken we naar de
wedstrijd. Op onze plekken lagen emmers met
stokken en hiermee konden we SEW aanmoedigen.
Toen het rust was gingen we terug naar de
kleedkamer en daar kregen we een koekje en wat
drinken. We keken de 2e helft weer op de tribune
en toen dit was afgelopen gingen we naar de
kantine om daar foto’s te maken en handtekeningen
te verzamelen. Toen gingen we weer naar huis toe.
Ik vond het leuk!!!

Secretaris gezocht!
Wij zijn per direct op zoek naar een secretaris voor
ons bestuur. Wat houdt deze functie vooral in??
- Notuleren met vergaderingen
- Aanwezig bij OMNI vergadering
- Kaartje sturen lief & leed
- Postadres (meeste gaat nu over de mail)
- Uitnodigingen sturen acties
- Opstellen jaarverslag
Mocht u dit leuk lijken, dan horen wij het graag!

Sponsorclicks
Wij zijn aangesloten bij ‘Sponsorclicks’. Als u via
onze site (www.rksvstgeorge-handbal.nl) iets bestelt
bij bijvoorbeeld bol.com,
thuisbezorgd.nl,
mediamarkt.nl, dan ontvangen
wij hier een aantal procent van.
Altijd mooi meegenomen voor
de club!

Geboortenieuws
Op 1 december is Jet geboren! Dochter van Mieke
en Nico en zusje van Fie.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 6 januari 2019 is de nieuwjaarsreceptie
in de kantine van St.George. Vanaf 16.00 uur kunt u
samen met ons komen proosten op het nieuwe jaar!

