
Naam bedrijf 

NIEUWSBRIEF 
Maart 2022 

Save the date: Smash Jeugdkamp 
Na twee jaar afwezigheid staat er eindelijk weer een 
Smash jeugdkamp gepland! 
Het kamp staat gepland voor het weekend van 1, 2 en 3 
juli 2022. Binnenkort volgt er meer informatie over de 
invulling van het Smash Jeugdkamp. Ben je nu al enthou-
siast geworden? Stuur dan een mail naar: activiteiten-
commissie@smashbeilen.nl 

Team: Stand:  

Dames 1 8e  

Dames 2 7e 

Dames 4 1e 

Dames 5 4e 

Heren 1 5e 

Heren 2 4e 

MA 1 5e 

MB 1 5e 

MB 2 3e 

MC 1 4e 

MC 2 2e 

N5 1  5e 

N5 2 3e 

N4 1 4e 

N4 2 3e 

N4 3 2e 

N3 1 4e 

Heb jij een bijdrage voor de 

facebook, instagram, websi-

te of nieuwsbrief? Mail dit 

dan naar prcommis-

sie@smashbeilen.nl! 

Alles is welkom! Denk aan: 

foto’s, wedstrijdverslagen, 

acties, leuke weetjes, enzo-

voort...  

Volg jij de sociale media 

kanalen van Smash Beilen 

al? Wij zijn actief op face-

book en instagram.  

Facebook: Smash Beilen  

Instagram: Smashbeilen 

Even voorstellen: De PR-commissie 
Hallo allemaal, wij zijn Brendy, Lusan en Anniek en wij zijn de PR-commissie! Graag 

stellen wij ons even aan jullie voor.  

 

 

 

 

Wij zijn dus Brendy, Lusan en Anniek. Alle drie spelen we in de senioren van Smash. 

Lusan speelt als passer-loper/diagonaal in Dames 5, Brendy speelt als mid/passer-

loper en Anniek als spelverdeler in Dames 2.  

Elke maand maken en verspreiden wij als PR-commissie de Smash nieuwsbrief om 

jullie op de hoogte te houden van wat er binnen de vereniging speelt. Dat betekent dat 

wij elke maand bijdrages verzamelen van alle commissies die Smash rijk is en deze 

samenvoegen tot een nieuwsbrief. Dit altijd onder het genot van een kop thee en een 

hoop geklets en gezelligheid. Daarnaast houden wij de sociale mediakanalen up-to-

date door posts te plaatsen met nieuwtjes, acties en foto’s. Daarnaast verspreiden wij 

berichten vanuit o.a. het bestuur van Smash onder alle leden via de mail. Kortom: Wij 

houden jullie zo veel mogelijk van alles op de hoogte! 

Wij vinden het altijd erg leuk als leden van de vereniging een bijdrage hebben voor de 

nieuwsbrief en/of de sociale media. Jullie kunnen ons bereiken door een mail te sturen 

naar prcommissie@smashbeilen.nl. Heb jij dus een leuk bericht? Mail dit ons! Je bent 

hierbij (opnieuw) van harte uitgenodigd om leuke en minder leuke nieuwtjes en ideeën 

met ons te delen. 

Omdat binnen Smash de samenstellingen van de commissies de afgelopen tijd erg 

zijn veranderd, lijkt het ons leuk om alle commissies opnieuw aan jullie voor te stellen. 

Graag geven wij daarom het stokje door aan... de Commerciële Commissie!  

Tot volgende maand! 

 



Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz 

 

De 17e Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz is weer van start 

gegaan! Bij elke 10 euro aan boodschappen en speciale 

Jeugd Sponsor Weekaanbiedingen krijg je Jeugd Sponsor 

Munten. Doe de Jeugd Sponsor Munten in de Smashkoker en 

wie weet krijgen wij een mooi sponsorbedrag voor Smash!  

 

Spaar jij ook mee? De actie loopt van 14 februari t/m 10 april 

2022.  

 

Houd de facebook en instagram van Smash en Poieszfolder in 

de gaten voor de Jeugd Sponsor Weekaanbiedingen! 

 

NOJK  

Deze toppers hebben op het NOJK gespeeld. Ze hebben hard gewerkt, veel geleerd en een mooie dag 

samen gehad. Ze mogen trots zijn op hun plek in de kruisfinales. Helaas geen ronde verder, maar wel 

een mooie ervaring rijker. 

 

 

 

 

 


