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NIEUWSBRIEF 
Oktober 2021 

Uitnodiging  

Wij zijn blij dat wij weer mogen volleyballen. Het was na een lange peri-

ode van geen volleybal wel weer wennen. Natuurlijk hebben we het vol-

leyballen gemist, maar vooral ook het samen zijn en samen spelen. Als 

bestuur willen wij “het samen gevoel” ook graag versterken en vergro-

ten. Samen zijn wij de volleybal vereniging Smash. Dat betekent samen 

volleyballen, maar ook samen de volleybalvereniging zijn. Iedereen 

draagt hier dan ook zijn steentje aan bij. Bij de start van het seizoen 

hebben we gemerkt dat er nog genoeg taken liggen die opgepakt moe-

ten worden. Ook kunnen en of moeten er dingen anders. Daarom willen 

wij alle leden van harte uitnodigen voor een “Smash zijn wij Smash 

avond” uitnodigen op donderdag 30 september. Tijdens deze avond 

hopen wij samen met veel leden en ouders te gaan brainstormen, taken 

beschrijven en invullen en ideeën uitwerken. Wees meer dan welkom 

tijdens deze avond.  

De koffie staat vanaf 19.45 uur klaar en de avond start om 20 uur in de 

kantine van de sporthal.  

Groeten van het Bestuur Smash Beilen.  

 

PR-commissie 

De PR-commissie heeft een nieuwe samenstelling. De commissie zal 

komend seizoen bestaan uit Brendy, Lusan en Anniek. Brendy en An-

niek spelen in Dames 2, Lusan in Damens 4. Wij zullen regelmatig een 

nieuwsbrief verspreiden onder alle leden en sponsoren van de vereni-

ging. Ook sturen wij berichten van andere commissies aan jullie door 

zodat iedereen op de hoogte is van wat er binnen de vereniging speelt!  

Heb jij een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail dit dan naar prcommis-

sie@smashbeilen.nl.  

Team: Stand:  

Dames 1 7e  

Dames 2 11e 

Dames 3 5e  

Dames 4 1e 

Dames 5 2e  

Heren 1 10e 

Heren 2 3e  

MA 1 1e  

MB 1 1e  

MB 2 5e 

MC 1 1e 

MC 2 3e 

N4 1 1e 

N4 2 3e 

N4 3 5e  

N3 1  Nog niet 

gespeeld 


