Nieuwsbrief
St.George - handbal
Schoolhandbal
Op woensdag 23 mei organiseren wij weer het
Schoolhandbaltoernooi voor de scholen uit de
omgeving. Zet hem alvast in de agenda!

Wedstrijden veldcompetitie
Wij zijn druk bezig om de wedstrijden voor de
veldcompetitie te voorzien van scheidsrechters
en terreindiensten. Jullie ontvangen deze week
het wedstrijdschema. In de app (HandbalNL) kun
je alle wedstrijden al zien staan.
De trainingstijden voor het veldseizoen staan op
onze site. Dit start in week 13.

NL doet
Op vrijdag 9 maart hebben 4 jongens van het
Oscar Romero ons geholpen via de actie NLdoet.
Zij hebben vele werkzaamheden op en rond het
veld gedaan voor ons.
Nieuwe bordsponsor
We hebben een nieuwe bordsponsor!
Het bedrijf van onze trainer Ab Schilder.
Bedankt!

Bonbons
Op woensdag 9 mei komen wij weer langs de
deuren met heerlijke bonbons van Bonbon du
Ton. U kunt ons vanaf 18.00 uur verwachten.

Sportspektakel
Op 2 en 3 juni is het jaarlijkse
Sportspektakel. Dit jaar is er in dit weekend
gewoon nog competitie, dus wij organiseren
op zaterdag overdag geen toernooi voor de
jeugd. Wel spelen de meeste teams dit
weekend een thuiswedstrijd dus dit is wel
erg gezellig.
Op zaterdagavond is er wel weer het
invitatietoernooi. De uitnodiging hiervoor
volgt binnenkort.
Afmelden/aanmelden
In mei gaan wij starten met het maken van
de teamindeling voor volgend seizoen.
Mocht je je lidmaatschap niet willen
verlengen voor het handbalseizoen 20182019, dan kun je je schriftelijk afmelden door
een mail te sturen naar wedstrijdsecretariaat
@rksvstgeorge-handbal.nl. Doe dit wel
uiterlijk vóór 1 mei 2018. Indien er niet tijdig
wordt afgemeld, zijn we genoodzaakt om de
contributienota voor het seizoen 2018-2019
te factureren, aangezien wij dan als
vereniging ook contributie verschuldigd zijn.
Wil je je aanmelden als nieuw lid bij de
handbal? Doe dit ook vóór 1 mei 2018, zodat
wij daarna kunnen starten met de
teamindeling. Mocht je je daarna
aanmelden, dan bestaat de kans dat het
team vol is en dat je op een wachtlijst komt
te staan.
Vacatures
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek
naar een nieuwe secretaris.
Ook zijn we altijd op zoek naar
scheidsrechters en barmedewerkers!

