Ballen te koop!
Ook dit jaar kunnen jullie weer ballen bij ons
kopen.
Je kunt de bal kopen bij Jorien op de Beemd 15.
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
Midweeks: harde bal maat 2

Nieuws vanuit de OMNI
Rober Dol is tijdens de
jaarvergadering van de
omni-vereniging
benoemd tot erelid van
de vereniging. Hij nam na
15 jaar voorzitter te zijn
geweest van onze
vereniging afscheid en
draagt het
voorzitterschap over aan
Maartje Kenter.
Rober, bedankt voor je inzet en enthousiasme
binnen het bestuur, maar ook bij de vele
activiteiten daarbuiten. Wij wensen Maartje
veel succes!

Training
Vanaf week 43 zullen we trainingen starten in
de Koggenhal en vanaf week 44 de trainingen in
de gymzaal. Deze meiden zijn week 43 vrij ivm
vakantie. Het trainingsschema vindt u op de
site.

Veiling Spierdijk
Op vrijdagavond 26
oktober is de Veiling
Spierdijk om 20.00 uur
in de Mantel. Ook onze
teams hebben leuke
koopjes aangeboden,
zoals wedstrijdshirt van
Debbie Bont met daarop alle handtekeningen
van het Nederlandse team! Het is dus zeker de
moeite waard om te komen!

Contributie
Zoals u misschien heeft gezien wordt de
contributie dit jaar geregeld door ‘Club Collect’.
U heeft een mail ontvangen met de
contributienota en via IDeal kunt u de
contributie overmaken. Dit jaar werken wij voor
het het eerst via Club Collect en wij hopen dat
het een prettig systeem is voor u en ons. Mocht
u vragen hebben, dan horen wij dit 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!

