NIEUWSBRIEF
Naam bedrijf

December 2018

Competitiestanden
HS1: 3e

MC1: 5e

HS2: 10e MC2: 6e
HS3: 3e

MC3: 9e

DS1: 11e Mini’s N5 1: 2e
DS2: 9e

Mini’s N5 2: 5e

DS3: 2e

Mini’s N4 1: 1e

DS5: 5e

Mini’s N4 2: 6e

MA1: 7e

Mini’s N4 3: 6e

MA2: 7e

Mini’s N3 1: 2e

XB1: 2e

Mini’s N2 1: 4e

Pubquiz
Vrijdag 21 december organiseert de activiteitencommissie de jaarlijkse pubquiz voor
de heren, dames, recreanten, vrijwilligers en ouders. Je kunt je opgeven met een
team van maximaal 8 personen.
De pubquiz zal plaats vinden in de kantine van de Drenthehal. De inloop is vanaf
20.00 uur en de pubquiz begint om 20.30 uur.
Wil je meedoen met een team? Geef je dan op via activiteitencommissie@smashbeilen.nl Laat even weten met hoeveel personen jullie komen. Opgeven
kan tot uiterlijk 20 december.

MB1: 3e
MB2: 10e

Agenda
Vrijdag 21 december: Pubquiz in de
kantine.

Zelf inzenden?
Wil je zelf een leuk
wedstrijdverslag
inzenden
voor
de
nieuwsbrief? Of heeft
u leuke foto’s gemaakt
tijdens een wedstrijd
die u graag wilt delen?
Mail dit dan voor de
20e van de maand
naar:
prcommissie@smashbeilen.nl

Aan– en afmeldingen volleybalvereniging Smash
Wil je je aanmelden bij volleybalvereniging Smash? Dat kan! Download het aanmeldingsformulier
op
de
website
en
lever
deze
in
via
de
mail
(ledenadministratie@smashbeilen.nl) of doe hem in de brievenbus bij Anita Poede
(Veenakker 52 in Beilen).
Wil je je afmelden, omdat je gaat stoppen met volleyballen bij Smash, dan kan dit alleen via de ledenadminstratie door een mailtje te sturen naar ledenadministratie@smashbeilen.nl of een briefje in de bus te doen bij Anita Poede (Veenakker 52 in
Beilen). Afmeldingen via andere wegen worden niet verwerkt.

!!! Actie !!!
Duik-introductie special.
Altijd al eens willen ervaren hoe het is om te ademen onder water? Dive2adventure/
betaalbaarduiken.nl heeft samen met Smash Beilen een actie opgezet waarbij leden tegen een
speciale vergoeding een introductie les (van 2 uur) kunnen volgen in zwembad de Peppel in
Beilen.
Nu voor € 20 ,- i.p.v. € 35,- p/p

Interesse?
Opgeven kan bij Mark of Rick Bruijnis of via info@dive2adventure.nl
Eisen?
Lid van Smash Beilen met 1 extra introduce
Minimaal 10 jaar

In bezit van een zwemdiploma
Data?
23-12-18 13.15 t/m15.15
20-01-19 13.15 t/m15.15
10-02-19 13.15 t/m15.15

10-03-19 13.15 t/m15.15
24-04-19 13.15 t/m15.15
vol=vol
Mocht je nu niet kunnen op een van deze data ’s. Niet getreurd er komen nog meer data ‘s bij,
je kan je derhalve gewoon opgeven.

