
Competitiestanden 

HS1:    MC1: 12e 

HS2:    MC2: 2e  

HS3:     MC3: 8e 

DS1:    Mini’s N5 1:   

DS2:    Mini’s N5 2:  

DS3:    Mini’s N4 1:   

DS4:          Mini’s N4 2:  
MA1   Mini’s N4 3 :  

MA2:    Mini’s N3 1:  

XB1:    Mini’s N2 1:   

MB1:          Mini’s N2 2:  

MB2:  

Zelf inzenden? 

Wil je zelf een leuk wedstrijdverslag in-

zenden voor de nieuwsbrief? Of heeft u 

leuke foto’s gemaakt tijdens een wed-

strijd die u graag wilt delen?  

Mail dit dan voor de 20e van de maand 

naar: prcommissie@smashbeilen.nl 

Naam bedrijf 

NIEUWSBRIEF 
September 2018  

Technische commissie  

De technische commissie is een commissie die veel taken heeft binnen de verenging. 
De technische commissie is op zoek naar mensen die mee willen helpen deze commissie te 
ondersteunen. Lijkt het je leuk om mee te denken over het technisch beleid van de vereniging 
of kunt u goed organiseren of wilt u meer betrokken raken bij de volleybal van uw zoon of 
dochter? Dat kan allemaal in de technische commissie. Wilt u meer weten over taken binnen 
de technische commissie dan kunt u contact opnemen met Marijke Schepel 
(marijkeschepel@live.nl of 06-36323792) 

Trainers en trainingsschema  

In de zomervakantie zijn er nog enkele wijzingen geweest in het trainingsschema. In de bijlage 
van deze mail vindt u het nieuwe trainingsschema.  

Daarnaast is er in de vakantie nog een trainer gevonden voor dames 4, Xander Sinnige. We 
wensen Xander en de dames een sportief seizoen toe samen. 

Esther Visscher gaat de meiden van A2 trainen en thuis coachen. Welkom terug Esther en 
veel plezier bij de jeugd. 

Aan het begin van het seizoen zal de technische commissie ook nog druk zijn met allerlei za-
ken. Als gevolg hiervan kunnen er nog wijzigingen komen. 

Nieuwe leden   gezocht voor activiteitencommissie  

Door drukte met o.a. werk zijn een aantal commissieleden niet in staat om  te 
helpen met alle werkzaamheden. Daarom is de activiteitencommissie op zoek 
naar nieuwe leden.  

Lijkt het je leuk om mee te helpen met het organiseren van verschillende activitei-

ten binnen de vereniging?  Meld je dan aan via : activiteitencommis-
sie@smashbeilen.nl Ook ouders van spelende leden zijn van harte welkom! 

Inning contributie  

In het schema hiernaast is te 

zien wanneer de contributie 

van seizoen 2018/2019 zal 

worden geïnd.  

De hoogte van de contributie 

zal worden vastgesteld na 

de Algemene Leden Verga-

dering (ALV).  

Agenda  

Maandag 3 september: 

Start trainingen seizoen 

2018/2019.  

Vrijdag 21 september en 

zaterdag 22 september: 

Start competitiewedstrijden.  

Donderdag 27 september: 

Algemene Leden Vergade-

ring. 

Vrijdag 2 november en za-

terdag 3 november: Jubile-

um Smash Beilen.   

mailto:marijkeschepel@live.nl


Reünie Smash Beilen 

Wij zijn op zoek naar: 

Foto’s, krantenknipsels, verslagen, anekdotes,  etc.  om te kunnen presenteren tijdens de reünieavond in november a.s. (zie uitnodiging volgende 

pagina). 

Foto’s, krantenknipsels (in gescand), etc. kunnen via de e- mail gestuurd worden naar:activiteitencommissie@smashbeilen.nl 

        Foto’s, krantenknipsels, etc. kunnen eventueel ook in een stevige gesloten envelop voorzien van naam, adres, etc .  afgegeven worden aan 

Elise Jonkers, Romeé Doldersum, Sandra Cid of Hilco Everts. (Liever niet in de brievenbus deponeren bij deze mensen) Na gebruik (in 

scannen etc.) worden deze enveloppen weer retour gegeven. 

Leuke verslagen, anekdotes, etc.  kunnen via de e-mail gestuurd worden naar: activiteitencommissie@smashbeilen.nl 

        Leuke verslagen, anekdotes, etc. mogen ook in een stevige gesloten envelop met naam, adres, etc .  afgegeven worden aan Elise Jonkers, 

Romeé Doldersum, Sandra Cid of Hilco Everts.(Liever niet in de brievenbus deponeren bij deze mensen). Na gebruik (in scannen etc.) 

worden deze enveloppen weer retour gegeven. 

Groeten, de activiteitencommissie 
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