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IRENE ZAALVOLLEYBAL

NOVEMBER 2019

Van de voorzitter
Informatie over de Contributie
Goed Nieuws
Belangrijke data : let op donderdag 5 december: geen training !
Zegt het voor(t): Volleybal iets voor jou ?
Bijlage:
Bardienstrooster thuisdagen, ter informatie: er zijn nog open plekken in
het rooster ! Wie dan kan ? Graag doorgeven aan de barcommissie !

VAN DE VOORZI TTER
Het seizoen is aardig op weg en de teams zijn druk met spelen en/of meedoen met een
ander team (bij de dames) om elkaar te helpen aan een overwinning. Er staat momenteel
geen enkel senioren team bovenaan, heren 1 staat tweede in de promotieklasse en dat
vinden wij uitstekend! Bij de jeugd staan er twee teams aan kop, te weten MB1 en MC1, dus
als het goed is, krijgen we in december 1 of 2 kampioenen erbij, veel succes meiden. De
voorbereiding voor Super Saturday is in volle gang, in de volgende Nieuwsbrief zullen we
jullie van de ontwikkelingen op de hoogte stellen. Houd in ieder geval 1 februari vrij, het
wordt Super - leuk!
Ineke van Straaten
CONTRIBUTIE
Maandag 18 november ontvangen jullie een e-mail met het verzoek de contributie te
voldoen.
Dit jaar zijn we voor o.a. de contributie-inning overgestapt naar “Sportlink”. Hierbij bereiden
we een “alles in 1” – programma voor, waarin ledenadministratie, boekhouding, contributieinning en website aan elkaar gekoppeld zijn.
De overgang naar Sportlink heeft voor ons verschillende voordelen. Een belangrijk voordeel
is dat we in de toekomst (vanaf volgend seizoen) kunnen gaan werken met automatische
incasso’s. Dit vergt echter enige voorbereiding, daarom ontvang je na handmatige betaling
van de contributie dit seizoen een verzoek om Irene Zaalvolleybal te machtigen voor
contributie-inning via een automatische incasso.
Dit seizoen vraagt het betalen van de contributie dus extra handelingen (zie de factuur van
komende maandag) waarvoor we jullie medewerking vragen !
GOED NIEUWS

Onze nieuwe sponsor:
WELKOM bij
Irene zaalvolleybal !
Maltha draagt ons een warm
hart toe en steunt ons drie
jaar financieel.
Onze sponsoren:
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BELANGRIJKE DATA
Maandag
18 november:
Vrijdag
22 november:
Zaterdag
Donderdag

30 november:
5 december:

NOVEMBER 2019

Ontvangst factuur contributie
Special Nieuwsbrief:
Reünie 65 jarig bestaan SV Irene en Super Saturday
Minitoernooi (ochtend)
Kees Boekehal gesloten: GEEN ! training !!

Patatje gyros of maaltijd salade?
Op zaterdag 14 december kun je weer ouderwets
een patatje gyros eten na je wedstrijd.
Liever geen vlees?
Dan misschien een maaltijd salade met zalm of
geitenkaas.
Intekenlijsten komen vanaf donderdag 28 november in
onze kantine te liggen.
Schrijf je op tijd in....op is op

Zaterdag

1 februari:

Reünie Irene 65 jaar – Super Saturday

VOORT ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOOR ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOOR
Volleybal iets voor jou?
- Altijd al willen volleyballen maar het kwam
er niet van?
- Vroeger gevolleybald en nu herintreden?
- iets aan je conditie doen maar liever niet in de
sportschool?
- Samen gezellig borrelen na inspanning?
Dat kan !
Bij Irene volleybal zijn wij op zoek naar jou.
Kom gezellig trainen op donderdagavond om 21.30 uur.
Bij de Damesgroep.
De eerste trainingen zijn gratis. Daarna bepaal je of je lid
wil worden.
Trouwens ook bij de Heren is plek. Zelfde tijd zelfde hal.

Irene Zaalvolleybal, Kees Boekehal, Bilthoven
VOORT ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOOR ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOOR

BARDIENSTROOSTER

Zie de bijlage
Onze sponsoren:

