Nieuwjaarsreceptie 5 januari
Op zondag 5 januari is de
nieuwjaarsreceptie om 16.00 uur in de
kantine. De uitnodiging hiervoor vindt u
hieronder.

Afbellen training
Afgelopen dinsdag hebben wij overleg gehad
met de trainers, coaches en scheidsrechters.
We hebben besproken hoe het gaat met de
teams en hoe het komende half jaar eruit zal
zien. De teams lopen lekker, dus dat is fijn!
We merken alleen dat er soms snel wordt
afgezegd voor een training en dat is zonde,
want de trainers staan er voor de meiden. Ze
bereiden de training voor en staan dan soms
maar met een kleine groep. We hopen dat we
er in het nieuwe jaar weer tegenaan gaan met
elkaar en dat een ieder zich hiervoor inzet.

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
Vacature
Een nieuwe vacature!
Voor het seizoen 2020-2021 zijn wij op zoek
naar een nieuwe penningmeester. Marloes
heeft aangegeven dat dit haar laatste
seizoen als penningmeester is, dus wie wil
dit overnemen? Het zou fijn als je vanaf het
nieuwe jaar alvast mee kunt draaien.
We horen het graag!! :)

Als je echt niet kunt komen trainen dan mag je
voortaan bellen naar de trainer, dus niet meer
bij de coaches zoals eerst de afspraak was.
Dit is vanaf de D-jeugd.
Piet: 0615038781
Natasja: 0649122886
Sterre: 0615578981
Daantje: 0625241621

Training in de Kerstvakantie
In de week van Kerstmis is er geen training,
maar op donderdag 2 januari starten de
trainingen weer met Piet. Dus de D-jeugd,
C-jeugd, B-jeugd en Dames 1 gaan dan
weer trainen. De andere teams starten na
de vakantie.

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
Beste leden van R.K.S.V. St.George,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2020 in de
kantine van St. George. Voorafgaand aan de receptie, als de weersomstandigheden het
toelaten, organiseren we ‘Walking Football’. We beginnen om 14.00 uur met de voetbal,
waarna om 16.00 uur het officiële gedeelte van de receptie begint.
Onder het genot van een hapje en drankje luiden we met alle betrokkenen van
sportvereniging St. George het nieuwe jaar in. U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van R.K.S.V. St. George

