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Nieuwsbrief nr 13 - Seizoen 2021-2022

Hi allemaal

Het tweede deel van het veldseizoen is weer begonnen en het verenigingsleven komt ook
weer op gang. Na een rommelig zaalseizoen hoop ik dat wij een mooi, gezellig en
succesvol veldseizoen zullen beleven.
 
Het eerste competitieweekend hebben we achter de rug. Helaas heeft niet ieder team
kunnen spelen maar er zijn toch veel wedstrijden wel gespeeld. Helaas niet allemaal
succesvol maar laten we zeggen dat wij nog even moeten wennen. De eerstvolgende
wedstrijden zijn op zaterdag 7 mei.
 
Wat ik heel leuk vind om te melden is dat een groep enthousiaste leden is begonnen met
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Wat ik heel leuk vind om te melden is dat een groep enthousiaste leden is begonnen met
een trainerscursus die bij ons in het clubhuis wordt gegeven. Heel veel succes met de
cursus en weet dat ook de bondscoach begonnen is met een KT2 cursus! 
 
Buiten de wedstrijden om mogen we gelukkig ook weer actief zijn en er vinden al veel
voorbereidingen plaats voor gezellige activiteiten!!
 
Gelukkig mogen wij op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, weer een palentoernooi
houden. Ga alvast op zoek naar een maatje en ga samen op trainingskamp zodat je goed
voor de dag kan komen.
 
Een week later op vrijdag 3 juni vertrekt er weer volle bus richting Rijssen voor het
Pinksterkamp. Voor vooral de jongste kinderen zal het de eerste keer zijn. Ik kan je
verklappen het is erg leuk en als je eenmaal mee bent geweest dan wil je elk jaar weer!
Overigens geldt dat ook voor de leiding 

!

. De inschrijving is geopend dus zorg dat je op
tijd bent met inschrijven. OP dit moment zijn er al 70 inschrijvingen binnen.
 
Op zaterdag 11 juni gaan we met zijn allen weer ouderwets gezellig feestvieren. We vinden
het geweldig dat onze sponsor Bonarius, altijd in voor een feestje, de vereniging dit
aanbiedt dus noteer het in je agenda!!! Kijk verder in deze nieuwsbrief voor de poster.

Vrijdag 8 juli start het seniorenweekend. Vergelijkbaar met het Pinksterkamp maar dan
alleen voor senioren. De reis gaat naar naar Het Rode Valkennest in Vierhouten. De
kosten zijn 75 euro p.p. voor verblijf, activiteiten, eten en drinken. Ook hiervoor is de
inschrijving op de site geopend.
 
Wij gaan als bestuur na 2 jaar weer een oude traditie tot leven brengen en dat is het
opruimen van ons clubhuis. Alhoewel het clubhuis niet heel intensief door ons is gebruikt
lukt het ons toch om weer spullen mee te slepen naar het clubhuis of anders gezegd wij
laten spullen al dan niet bewust achter. De komende tijd gaan wij het hele clubhuis door en
alle spullen waarvan wij vinden dat die niet in een clubhuis thuishoren of niet gebruikt
worden, gaan wij verwijderen. Mocht je nog kleding, waterflessen, paraplu’s of weet ik wat
voor goederen hebben achter gelaten en je wilt die niet kwijt neem ze dan zsm mee
anders zijn ze verdwenen!!
 
Voor iedereen weer een gezellige Koningsdag en tot snel op het veld of een bij een
activiteit.
 
Groetjes,
Irma
 

Hoi Allemaal,
Of er een direct verband is, is niet direct te zeggen, maar dat er voor het
eerste , maar zeker ook voor het derde team afgelopen zaterdag een



eerste , maar zeker ook voor het derde team afgelopen zaterdag een
stimulerende werking van onze nieuwe aanwinst uit ging was wel vast te
stellen. Onophoudelijk klonk de toeter bij elk doelpunt en in de rust en na
afloop schalde de muziek hard uit de box, waardoor het nog lang (en
natuurlijk ook door beide winstpartijen) gezellig bleef.  Helaas is hebben
we wel vastgesteld dat van de beloofde 16 uur speeltijd, slechts 4 uur
overblijft als de box op full power wordt ingezet. Dat betekent dat soms
toch weer een elektrasnoertje nodig zal zijn. 

Helaas vielen de wedstrijden van het zesde, vijfde en op de valreep (20
minuten voor aanvang) van het tweede uit vanwege Corona en andere
redenen om afwezig te zijn.Het tweede haalt  a.s donderdagavond vanaf
20.00 uur al deze uitgestelde wedstrijd tegen ZKC 4 in.

Klik hier voor een facebook-filmpje van doelpunten van het eerste team uit de wedstrijd
tegen DTS 

Er waren afgelopen zaterdag wat geluiden dat het lastig was om precies te weten wie nu
op welk tijdstip waar speelde. Last minute-wijzigingen zijn echter aan de orde van de dag.
Corona heeft ons nog niet verlaten, waardoor wedstrijden niet doorgaan, worden uitgesteld
en verplaatst. Klik voor het aankomend programma op de quick-link onder aan deze
nieuwsbrief en kijk de allerlaatste wijzigingen altijd even op de website, daar proberen we
zo goed als het kan de wijzigingen te vermelden.

Beste leden,
Er zijn wat problemen met het doorgeven van de contributieincasso voor de maand april.
Waar het probleem precies ligt wordt nog uitgezocht, de connectie tussen Sportlink en de
ING werkt ineens niet meer. Het kan dus zijn dat de incasso uiteindelijk ergens in de
maand mei wordt uitgevoerd.
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Via deze links ben je snel ergens op de website.
Commissies
Programma
Rangen en Standen

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema
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