Training + wedstrijden
Alle teams zijn inmiddels gestart met
trainen en in het weekend van 5
september zullen de eerste
wedstrijden starten.
In de bijlage vinden jullie het
wedstrijdoverzicht en nogmaals de
trainingstijden.

Richtlijnen Corona
In de bijlage vinden jullie een
document met de Corona richtlijnen
binnen St.George. Laten we met
elkaar ons best doen om ons te
houden aan deze richtlijnen. Als er
vragen zijn dan horen we dit graag.

Grote Clubactie
Ook dit jaar doen wij weer mee met
de Grote Clubactie.
Wij gaan langs de deuren op zaterdag
19 september vanaf 10.00 uur. De
teams die wij hiervoor willen vragen
om te helpen zijn de B1, C1, D1, E1.
Schrijf het
dus meteen
in je agenda
en we zien
je graag om
9.45 uur bij
St.George!

Klaverjassen/Keezen
Op vrijdagavond 2 oktober gaan we
weer Klaverjassen en Keezen in de
kantine. Er zijn deze tijd weinig
feestjes, dus misschien vind je het
leuk om ook eens aan te schuiven en
een spelletje mee te doen!

Vriendenloterij
Op woensdagavond 23 september
gaan wij een belronde doen naar al
onze leden om loten te verkopen
voor de Vriendenloterij. U wordt dan
gevraagd of u een lot wilt kopen en
een gedeelte van de opbrengst gaat

Wedstrijdkalender
In de bijlage vinden jullie een
wedstrijdkalender. Hierop kun je
precies zien in welke weken er buiten
of binnen wordt getraind en in welke
weekend er wel of geen wedstrijden
zijn.

iedere maand naar St.George. 3 jaar
geleden hebben wij dit ook gedaan
en dit was toen een succes en er
werden ook leuke prijzen gewonnen.
Jaarvergadering OMNI
Op vrijdag 9 oktober is de
jaarvergadering van de OMNI. Omdat
wij zelf geen jaarvergadering hebben
kunnen geven aan het eind van het
seizoen wordt het jaarverslag tijdens
deze vergadering voorgelezen. U
krijgt hier nog een uitnodiging voor.

Deen
Wij doen mee met de Deen
Sponsoractie! Bij verschillende
producten en bij
iedere €10,- aan
boodschappen
ontvangt u een
sponsormunt. U
kunt deze in de
buis gooien van
St.George.
Alvast bedankt!

