
Competitiestanden 

HS1: 5e   MC1: 5e 

HS2: 10e   MC2: 6e 

HS3: 3e   MC3: 9e 

DS1: 11e   Mini’s N6 1:  

DS2: 8e     Mini’s N5 1: 

DS3: 4e    Mini’s N5 2:  

DS5: 5e     Mini’s N4 1:  
MA1: 5e   Mini’s N4 2:  

MA2: 7e   Mini’s N4 3:  

XB1: 3e   Mini’s N2 1:  

MB1: 2e     

  

Zelf inzenden? 

Wil je zelf een leuk 

wedstrijdverslag in-

zenden 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: prcommis-

sie@smashbeilen.nl 

Naam bedrijf 

NIEUWSBRIEF 
Januari 2019 

Agenda  

11 februari t/m 7 

april: Sponsor actie 

van de poiesz. 

Zaterdag 9 maart: 

Jeugd verkoopt spon-

sorproducten bij de 

Poiesz.  

Sponsor actie Poiesz 

Smash is geselecteerd voor de jeugd sponsor actie van de POIESZ! 

Bij iedere €10 aan boodschappen ontvangt de klant 1 jeugdsponsormunt. Daarnaast zijn 
er aanbiedingen met extra munten. Helpt u mee? Hoe meer munten er in de smash-
koker in de winkel  terechtkomen hoe hoger het sponsorbedrag wordt dat smash ont-
vangt. De actie loopt van 11 februari t/m 7 April 2019.  

Op zaterdag 9 maart wordt onze jeugd gevraagd om sponsorproducten te verkopen in 
de winkel in Beilen. Noteer de datum alvast! 

... daar kun je er nooit genoeg van hebben. 

 

Want om een gezellige en sportieve volleybalclub te kunnen hebben, rekenen we erop 

dat ieder junior- en senior-lid naast sportieve prestaties ook een bijdrage levert in het 

organiseren of ondersteunen van club-activiteiten en wedstrijden. 

 

Met elkaar hebben we de vereniging in 2018 goed draaiend gehouden.  

Voor 2019 kunnen we nog allerlei hulp gebruiken, dus vraag bij bestuursleden, trainers 

en commissies wat jij in 2019 nog kunt doen! 

 

Bijvoorbeeld in de Buurtvolleybal-commissie, om begin juni mee te helpen met het 43e 

BVT! (bel/app 06-15479132 hiervoor) 

Samen maken we er een Smash'nd 2019 van! 

 

Bestuur Smash Beilen 

Actieve leden! 

 

Vanaf deze plek wensen we iedereen 

een gelukkig en sportief 2019! 

 



 

 

 

!!! 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. 

 

 

 

 


