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Naam bedrijf 

NIEUWSBRIEF 
Oktober 2019 

Agenda  

Zet de volgende datum vast 
in je agenda!  

 

26-10-2019    
 Vossenjacht voor de mini’s  

 

Competitiestanden 

Rabo ClubSupport   

 
Op 27 september 2019 is de actie Rabo ClubSupport gestart bij de Rabobank. Leden van de 

Rabobank krijgen een unieke code waarmee kan worden gestemd op onze vereniging. Hoe 
meer stemmen onze vereniging ontvangt, hoe meer geld de Rabobank onze vereniging zal 
sponsoren. Daarom willen we jullie vragen om allemaal te stemmen op onze vereniging! De 

stemperiode loopt van 27 september tot en met 11 oktober 2019. Alvast bedankt voor je 
stem! 

Bericht van de commissie 

wedstrijdzaken 

Een tijdje geleden is een brief rond-
gestuurd namens de scheidsrech-
terscommissie. In deze brief staan 
nieuwe ontwikkelingen rondom de 
wedstrijden beschreven. Deze brief 
is nogmaals te lezen in de bijlage 
van de mail. We rekenen ook dit 
seizoen weer op jullie medewerking! 
Reactie of vragen kunnen worden 
gestuurd naar scheidsrechterscom-
missie@smashbeilen.nl.  

Oproep aan de teams 

Dit seizoen lijkt het ons leuk om iedere maand iets te plaatsen in de nieuwsbrief over de 
verschillende teams. Daarom vragen we voor iedere maand twee teams om een bijdrage 
voor de nieuwsbrief aan te leveren. Dit kan in de vorm van een wedstrijdverslag, een wist 
je dat… of een ander leuk stukje. Om alle teams aan de beurt te laten komen, hebben wij 
een rooster gemaakt. De bijdrage kan worden gemaild naar prcommissie@smashbeilen.nl 
Wil je vaker iets aanleveren? Dat mag natuurlijk altijd! We zien jullie bijdrages graag tege-
moet!   
 

Wanneer? Welke teams? 

Nieuwsbrief november  (aanleveren voor 25 oktober) Heren 1 en MA 1 

Nieuwsbrief december (aanleveren voor 25 november) Dames 1 en MA 2 

Nieuwsbrief januari (aanleveren voor 25 december Heren 2 en MB 1 

Nieuwsbrief februari (aanleveren voor 25 januari) Dames 2 en MB2 

Nieuwsbrief maart (aanleveren voor 25 februari) Heren 3 en MC1 

Nieuwsbrief april (aanleveren voor 25 maart) Dames 3 en MC 2 

Nieuwsbrief mei (aanleveren voor 25 april) Dames 4 en MC 3 

Foto met sponsor 

De competitie is begonnen en alle teams spelen 

in een wedstrijdshirt van een sponsor. Om de 

sponsor te betrekken bij de vereniging willen we 

jullie vragen om een teamfoto met de sponsor te 

maken. Ook is het leuk om de sponsor uit te nodi-

gen voor één of meer wedstrijden en een keer als 

team langs te gaan met een bedankje.  

De gemaakte teamfoto kan gemaild worden naar 

prcommissie@smashbeilen.nl  
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