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Clubkampioenschappen en nieuwe
trainingsgroepen voor de jeugd
In dit nummer:
Clubkampioensschappen
en Jeugdtrainingen
Vrijwilligersbedankavond

Onder perfecte weersomstandigheden hebben we
afgelopen zaterdag het zomerseizoen 2015
afgesloten met ons Clubkampioenschap. Het was
een bijzonder geslaagde dag met een groot
compliment aan de wedstrijdorganisatie en
jurybegeleiding. Veel blije gezichten onder de
deelnemers met hun zojuist behaalde prestaties en
na afloop vonden de wedstrijdboekjes gretig aftrek om het nieuwe p.r. in te
noteren. De kantine-vrijwilligers verzorgden na de officiële prijsuitreiking voor
de perfecte afsluiting van deze dag: friet & snacks !
Dankjewel aan alle vrijwilligers!
Alle clubkampioenen van harte gefeliciteerd!
De uitslagen staan op de website.
Zoals gebruikelijk schuiven de jeugd trainingsgroepen weer een jaartje door.
De nieuwe indeling staat op de website.

Vrijwilligersbedankavond
Op vrijdag 9 oktober a.s. organiseren wij een gezellige vrijwilligersbedankavond.
Graag willen wij iedereen, die het afgelopen jaar op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het
reilen en zeilen van de vereniging hiervoor van harte uitnodigen.
Of je nu trainer bent, jurylid, kantinedienst draait, in een commissie zit, nog net je bed niet op de baan hebt
staan of af en toe hand- en spandiensten verricht: het maakt niet uit.
De avond is bedoeld voor iedereen die zich op welke manier dan ook inzet voor AV De Liemers.
Vrijdag 9 oktober 2015
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: clubgebouw
Wanneer je graag van de partij wilt zijn, hoef je niets te doen behalve je aanmelden via
vrijwilligers@avdeliemers.nl , zodat wij weten op welke opkomst we kunnen rekenen (graag voor 1 oktober a.s.).
We hopen velen van jullie te mogen begroeten op 9 oktober!
De vrijwilligerscommissie,
Stella Buning
Wim Zwikker
Miryam Donkervoet
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E-mailadres en webversie
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle leden van AV de Liemers waarvan het e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie. Is jouw
e-mailadres gewijzigd of nog niet bekend bij de ledenadministratie geef dit dan zo snel mogelijk door. Het e-mailadres van de
ledenadministratie is: ledenadministratie@avdeliemers.nl
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? Kijk dan op de website voor een PDF versie.

