Zaalcompetitie
De veldcompetitie zit er alweer bijna op en dan
maken wij ons klaar om de zaal in te gaan. De
B-jeugd speelt op 17 oktober de eerste
wedstrijd en de andere teams starten de week
erna.
In de bijlage van de mail hebben jullie het
wedstrijdschema ontvangen en ook in de
HandbalNL app kun je alle wedstrijden zien.
Misschien dat er nog een aantal wijzigingen
doorkomen, maar dit horen jullie dan.
Training
Wij gaan ook weer trainen in de hal en dit gaat
gebeuren vanaf 18 oktober.
De E-jeugd en F-jeugd gaan trainen in de
gymzaal in Spierdijk en de andere teams
trainen in de Koggenhal in De Goorn.
Op dinsdag is er een apart schema waarbij je
even goed moet kijken op welke tijd je training
hebt. Dit komt doordat er af en toe wedstrijden
zijn van de volleybal en soms training. Hier
plannen wij onze trainingen naast en omheen.
Niet ideaal, maar het is niet anders.

Welkom-terug-dag
Op zondag 26 september was de
Welkom-terug-dag bij St.George. Wat een
leuke dag en fijn om weer met elkaar te zijn op
het complex. Ook het weer was top! Om 12.00
uur werden de tassen uitgereikt door De
Partners aan de meiden van dames 1 en in de
rust van de wedstrijd was de loterij. Maarliefst
14 prijzen werden verdeeld en als laatste nog
het teamuitje. Deze ging naar de D-jeugd 1 en
zij waren hier heeeeeel blij mee. Daarna feest
in de kantine, een zeer geslaagde dag!

Vrijwilliger worden bij St.George?
Wat fijn dat we een aantal vrijwilligers erbij
hebben gekregen na de vorige mailing met het
overzicht met diensten.
Mocht u ook iets willen doen bij St.George,
dan kunt u zich nog inschrijven via
onderstaande link.
Alvast bedankt!
https://forms.gle/gvccBLCgNPJT2De36

Zaaldienst
In de zaal verzorgen de ouders altijd de zaaldienst. Dit houdt in dat u tijdens de wedstrijd van uw
zoon/dochter bij de knoppen van het scorebord zit. Wie wanneer aan de beurt is wordt geregeld
door de coaches. Ook kunnen zij uitleggen hoe het werkt.
Diensten / Inzetrooster
Binnen St.George is het de afspraak dat alle leden vanaf 16 jaar 12 uur dienst draaien voor de
club. Dit kan op verschillende manieren worden ingezet. Bij de handbal hebben wij de afspraak
dat de meiden vanaf de B-jeugd fluiten. De meiden van de A-jeugd en senioren fluiten
wedstrijden en kunnen zich inschrijven voor kantinedienst/keukendienst.
Je kunt kiezen uit 6x een wedstrijd fluiten (wedstrijd telt voor 2 uur) of 4x fluiten en een

kantinedienst of 4x fluiten en helpen bij een activiteit (schoolhandbal etc).
Als de wedstrijden bekend zijn wordt je uitgenodigd via de mail om je in te schrijven via
Inzetrooster en dan kun je zelf uitkiezen welke wedstrijden je wilt fluiten.
App HandbalNL
In deze app zie je alle wedstrijden die gepland
staan voor je eigen team. Als je niet je eigen
team te zien krijgt, dan kun je hem zoeken en
toevoegen als favoriet. Zo zie je gemakkelijk
wanneer je moet spelen en ook wijzigingen
komen hier meteen op binnen.

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
A-jeugd: harde bal maat 2
Senioren: harde bal maat 2
Telefoonnummer Jorien: 0618023384

