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OPENING
Oeps , er is iets mis gegaan waardoor de onderhanden versie van deze nieuwsbrief
spontaan is verspreid. Excuus daarvoor.
Deze versie is completer met nog meer activiteiten en hier en daar verbeterde tekst.

Beste leden,
Deze nieuwsbrief is er speciaal voor bedoeld om ieder op de hoogte te stellen van de
komende activiteiten die de vereniging organiseert. Het is na de vervelende en voor de
saamhorigheid binnen de vereniging desastreuze Coronaperiode weer fijn om met nieuw
elan en zonder beperkingen evenementen te organiseren. 
Wij hopen uiteraard bij elk evenement op zoveel mogelijk deelnemers. Kijk verderop in
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Wij hopen uiteraard bij elk evenement op zoveel mogelijk deelnemers. Kijk verderop in
deze nieuwsbrief voor de diverse affiches.

Met al deze evenementen lijkt het alsof het korfbal op de achtergrond aan het raken is.
Niets is echter minder waar. Kijk bij de links onder aan de nieuwsbrief waar de diverse
teams dit weekend (en vanaf nu gelukkig een aantal weken achtereen) gaan spelen. 

Beste leden,
Eind mei volgt de laatste incasso voor dit seizoen. Omdat de vereniging het verschuldigde
jaarbedrag in 10 termijnen incasseert, worden in de maanden juni en juli geen incasso's
uitgezet.

LET OP: Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen (wat we uiteraard niet hopen) dan
dient dat VÓÓR 31 mei a.s. te geschieden via het formulier op de website. 
De opzegging mondeling aan iemand meedelen geldt niet als opzegging.
Bij opzegging na 31 mei geldt dat voor het gehele aankomende seizoen contributie
verschuldigd is.

Het Pinksterkamp is (uiteraard naast het korfbal) HET
jeugdevenement van de vereniging.
Ben je eenmaal meegeweest, dan ga je elk jaar weer.
We zijn blij dat we het dit jaar weer kunnen organiseren
Op dit moment zijn er rond de tachtig Sporting Westers die
zich hebben ingeschreven voor de trip naar Rijssen.
We zijn al eerder in het Kamphuis "De Langenberg"
geweest en dat beviel uitstekend.
Nu is het alleen nog hopen op mooi weer.
Veel plezier allemaal 

Maak je allemaal op voor de nu al legendarische 



Maak je allemaal op voor de nu al legendarische 
terugkeer van het PALENTOERNOOI!
Op Hemelvaartsdag 26 mei zullen we elkaar weer
proberen af te troeven in het Westerpark, onder het genot
van een biertje in het zonnetje. Opgeven kan inmiddels via
de website, zoek een partner of meld je individueel aan,
dat is ook geen enkel probleem.
Na de finale wacht er zoals altijd een heerlijk bbq-buffet.
waarvoor je je wel moet aanmelden.
Dat kan nog t/m 22 mei a.s.

Op uitnodiging van onze zeer gewaardeerde 
hoofdsponsor Bonarius
kan het niet anders dan dat dit een geweldige avond gaat
worden,

Noteer in de agenda: 11 juni aanvang 20.00 uur
De entree is vrij en is het ook niet nodig om via de
website in te schrijven.

Een nieuw evenement dat wordt georganiseerd door de
bespelers van de v. Hogendorp sporthal. Xenon volleybal,
SKV Amsterdam en Sporting West ism de beheerder van
de hal organiseren een spel en feestavond voor hun
leden.
Deze avond wordt gehouden in het clubhuis van Sporting
West op 25 juni a.s. 



West op 25 juni a.s. 
Helaas doet BVA deze keer nog niet mee, maar zij zullen
een volgende maal zeker aanhaken.

Na het eclatante succes van drie jaar geleden is het in juli
tijd voor het tweede Sporting West-weekend.
Denk Pinksterkamp, maar dan zonder reljeugd.

Denk spelletjes, een quiz, een lekker drankje, een bbq,
een kampvuur, tochten door de omgeving en voor heel
veel gezelligheid in een groot huis dat van alle luxe is
voorzien.

Geef je nu op via de website. En wees er snel bij, want het
gaat hard met de aanmeldingen!

Via deze links ben je snel ergens op de website.
Commissies
Programma
Rangen en Standen

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema
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