Nieuwsbrief
St.George - handbal
Wie komt ons helpen??
Nog steeds een 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
heel graag!
Oplopen SEW
Op zaterdag 9 november mag
de E-jeugd 1 + E-jeugd 2
oplopen met SEW 1. Zij
spelen om 19.00 uur tegen
Fit&Fun/Voorwaarts.
Komen jullie ook kijken?
Ballen te koop!
Ook dit jaar kunnen jullie weer ballen bij
ons kopen.
Je kunt de bal kopen bij Jorien op de
Spierdijkerweg 105E. Je ontvangt een
factuur van onze penningmeester.
F-jeugd: zachte bal maat 0
E-jeugd: harde bal maat 0
D-jeugd: harde bal maat 1
C-jeugd: harde bal maat 1
B-jeugd: harde bal maat 2
Senioren: harde bal maat 2

Club van 100
Op 1 november was de jaarvergadering van
de Club van 100. In deze vergadering wordt
er gestemd over de verschillende
voorstellen van de leden. Voor de handbal
hebben wij een aanvraag gedaan voor
nieuwe doelen voor de F-jeugd en nieuwe
ballen om mee te trainen voor de jeugd.
Beide aanvragen zijn goedgekeurd en hier
zijn wij heel blij mee. Club van 100 bedankt!
Wilt u ook lid worden van de club van 100?
Voor slechts €50,- per jaar help je onze
sportclub en je krijgt daar bovendien een
hele gezellige, goed verzorgde avond voor
terug. Partners kunnen voor €25,- lid
worden. Voorstellen kunnen jaarlijks
worden ingediend door leden voor 1
oktober en de ledenvergadering is altijd op
de 1e vrijdag van november.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Jack Snoek: 0654693321.
Stand na 1e helft veldcompetitie
Dames 1: 1e plaats
Dames 2: 1e plaats
B-jeugd: 5e plaats
C-jeugd: 8e plaats
D-jeugd: 8e plaats
Bij de E-jeugd en F-jeugd wordt de stand niet
bijgehouden.

