
Competitiestanden 

HS1: 4e   MC1: 3e 

HS2: 8e     MC2: 6e 

HS3: 3e   MC3: 11e 

DS1: 12e   Mini’s N6 1: 3e 

DS2: 9e     Mini’s N5 1: 4e 

DS3: 6e    Mini’s N5 2: 6e 

DS5: 6e     Mini’s N4 1: 3e 
MA1: 3e   Mini’s N4 2: 3e 

MA2: 7e   Mini’s N4 3: 5e 

XB1: 5e   Mini’s N2 1: 2e 

MB1: 5e     

  

Naam bedrijf 

NIEUWSBRIEF 
Maart 2019 

Agenda  

11 februari t/m 7 

april: Sponsor actie 

van de Poiesz. 

Zaterdag 9 maart: 

Verkoop sponsorpro-

ducten bij de Poiesz 

door de jeugd.  

Zaterdag 23 maart: 

Klimmen bij Pinokkio 

voor de mini’s.  

Zaterdag 30 maart: 

Narcissenactie.  

5 t/m 7 juli: Kamp 

ABC-jeugd 

Klimmen bij Pinokkio voor de mini’s 
 

De activiteitencommissie heeft een leuk uitje georganiseerd voor 
de mini’s!  
Wanneer:  Zaterdag 23 maart 2019 14.30-17.00 
Waar:   In- and Outdoor at Pinokkio 
  Lauwers 6, 9405 BL Assen 
Wie:   Mini`s Smash 
Hoe laat:  14.00 (vertrek vanaf sporthal) 
Kosten:  €6,00 (entree, ranja & zakje chips)  
 
Lijkt uw kind dit leuk? Geef hem/haar dan nu op!  
Opgeven kan nog tot vrijdag 8 maart via activiteitencommis-
sie@smashbeilen.nl  
Vermeld in de mail:  
   - Naam & team van uw kind 
 - Telefoonnummer(s) 
 - Of u kan rijden + hoeveel personen in de auto kunnen 
En maak 6,00 over naar: NL87RABO 0306 532 166 t.n.v. volley-
balvereniging Smash o.v.v. Naam kind Pinokkio 
 

Oproep… Hulp gezocht voor kamp ABC-jeugd 

De activiteitencommissie is druk bezig met het organiseren van een volleybalkamp voor de 

ABC-jeugd. De bedoeling is om dit kamp plaats te laten vinden in het weekend van 5, 6 en 

7 juli 2019. Hiervoor zijn wij opzoek naar begeleiders die het hele weekend of één dag of 

nacht mee zouden willen. De kosten voor de begeleiding worden door de vereniging ver-

goed. Zonder voldoende begeleiding kan het kamp niet doorgaan, dus we hebben jullie 

hulp hard nodig!  

Aanmelden als begeleider kan door een mail te sturen naar:  

activiteitencommissie@smashbeilen.nl 

Gezocht: lid voor activiteitencommissie! 

De activiteitencommissie is op zoek naar een nieuw lid die zich graag wil inzetten voor de 
vereniging die de activiteitencommissie wil versterken. De commissie vergadert ongeveer 
één keer per maand en heeft regelmatig contact via WhatsApp. Lijkt het jou leuk om deze 
commissie te versterken? Stuur een mailtje naar activiteitencommissie@smashbeilen.nl.  
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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 smashkoker in de winkel  terechtkomen hoe hoger het  
sponsorbedrag wordt dat smash ontvangt. De actie loopt van 11 februari t/m 7 April 2019.  

Narcissenactie 
 
Zoals elk jaar hebben we dit jaar ook weer de welbekende Narcissenactie. Deze staat voor dit jaar gepland voor  
zaterdag 30 maart a.s. 
Het is bekend dat een aantal teams een toernooi of wedstrijd spelen en we houden hier zoveel mogelijk rekening 
mee. Willen jullie de datum alvast reserveren in de agenda? 
 
Verdere informatie over groepsindeling/vervoer en tijdstippen volgt zo snel mogelijk. 


