
Team: Stand:  

Dames 1 2e 

Dames 2 2e 

Dames 3 11e 

Dames 4 4e 

Heren 1 2e 

Heren 2 3e  

MA 1 1e 

MA 2 3e 

MB 1 4e 

MC 1 1e 

N5 1 2e 

N5 2 2e 

N5 3 2e 

N4 1 3e 

N4 2 1e 

 Januari 2023 

Graag zouden we natuurlijk zien dat iedereen voor altijd lid blijft bij Smash, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  

Maar mocht jij nu je lidmaatschap willen opzeggen bij Smash Beilen? Stuur dan een mail naar   

ledenadministratie@smashbeilen.nl. Afmeldingen via andere wegen worden niet verwerkt! 

 Algemene Leden Vergadering 

Op 24 november heeft onze algemene leden vergadering 

plaats gevonden. Het jaarverslag van de vorige  ALV is te 

vinden op  onze site. Bedankt voor de goede opkomst.  

 Oliebollen mixtoernooi - 6 januari  

A.s. vrijdag 6 januari organiseert Smash een  

oliebollen mixtoernooi! Lijkt het je nog leuk om 

mee te doen geef je dan nog snel op via  

activiteitencommissie@smashbeilen.nl of een  

appje naar Jorien (06-29573379 of Gita  

(06-24475420) . 

Maand Datum  Activiteit 

November 2022   

December 2022 23 december Pub-quiz volwassenen 

Januari 2023 6 januari Oliebollen mixtoernooi 

Februari 2023   

Maart 2023   

April 2023    

Mei 2023 N.t.b. Eindfeest 

 13 mei Vossenjacht 

  Mixtoernooi (laatste  

trainingsavond) 

  Beachen  (na laatste  

trainingsavond) 

Juni 2023   

Juli 2023   

 Activiteiten agenda 

Hieronder staan de activiteiten agenda. Van  

sommige activiteiten is nog geen concrete datum.   

Wij wensen iedereen een 

Gelukkig en sportief 2023!  



Smash MA1! 

Smash MA1 is een team met meiden die vorig seizoen in  
verschillende teams speelden. Ze zijn deze 1e helft van het  
seizoen kampioen geworden in de 1e klasse. Samen met  
trainer/coach Fokke aan hun zijde hebben ze nu al een  
prachtig seizoen gedraaid!! Ze hebben veel zin om de 2e  
seizoenshelft hoofdklasse te gaan spelen en daar in te laten 
zien wat ze waard zijn! 

Smash MC1! 

Smash C1  hebben onder leiding van Sander hun  
kampioenswedstrijd gewonnen! MC1 is de 1e helft van het 
seizoen kampioen geworden van de 2e klasse!  Voor deze 
meiden is het ook een prachtige 1e seizoenshelft geweest. 
De 2e seizoenshelft gaan de meiden 1e klasse spelen.  
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Gefeliciteerd 



 Pub-quiz en filmavond 

Op 26 november heeft Smash voor alle mini’s 
een filmavond georganiseerd en op vrijdag 
23 december was het weer tijd voor onze 
jaarlijkse pub-quiz. We willen de activiteiten-
commissie graag bedanken voor het  
organiseren hiervan! 

 Recreanten indeling 2022-2023 

Ledenadministratie 

Mijn naam is Anita Poede, ondertussen verzorg ik al een 
aantal jaren de ledenadministratie van Smash Beilen. 
De ledenadministratie zorgt ervoor dat nieuwe leden 
kunnen trainen en spelen bij Smash Beilen. Afmelden 
van leden hoort ook bij de taak, dat is taak die ik liever 
niet doe maar mocht je wel tot die beslissing komen 
dan zou ik er nog heel goed over nadenken want waar 
vind je weer zo'n gezellige vereniging. Heb je er goed 
over nagedacht dan moet de afmelding via de mail naar 
ledenadministratie@smashbeilen.nl. Ook kun je ervoor 
kiezen om alleen te trainen dan betaal je alleen 
vereniging contributie dat geldt in de meeste gevallen 
alleen voor recreatief volleybal. Dus mensen kom maar 
op met het aanmeldformulier.  
 
Vriendelijke groet, 
Anita Poede   
Ledenadministratie Smash Beilen 

mailto:ledenadministratie@smashbeilen.nl


Nieuwe hoofsponsor van de mini’s! 

Sinds dit seizoen is Kinderdagverblijf Olke Bolke onze nieuwe hoofdsponsor van de mini’s! We zijn heel 
erg blij met Olke Bolke als nieuwe sponsor en hierdoor lopen de mini’s zoals jullie kunnen zien er weer 
tiptop bij!  

Mixtoernooi 

Op 19 december hebben de recreanten en heren 2 een mix toernooi gespeeld. Uiteindelijk moest er na-
tuurlijk iemand op plek 1 eindigen. Gefeliciteerd de kerstballen met de overwinning! 



Opbrengst Grote Clubactie 

WAUW! Wat een primeur en wát een bedrag, ver boven het verwachte doel! 
Met de Grote Clubactie hebben we dit jaar voor het eerst maar liefst €3009,60,- opgehaald! Echt TOP!  
De sponsorcommissie bedankt alle leden voor hun enthousiasme in hun deelname en het verkopen of 
kopen van loten. De persoonlijke/teamprijzen worden binnenkort bekend gemaakt en bij de winnaars uit-
gereikt  

Nieuwe activiteitencommissie leden gezocht 

Hilco en Manon hebben de activiteitencommissie helaas verlaten. Via deze weg willen wij hen nogmaals 
ontzettend bedanken  voor hun inzet in de afgelopen jaren. Het vertrek van Hilco en Manon betekent dat 
wij op zoek zijn naar 2 of 3 nieuwe commissieleden. Het liefst uit verschillende teams (recreanten, heren 
of dames). Vind jij het leuk om activiteiten te bedenken en organiseren, laat dit dan weten aan Jorien 
(0629573379) 

 

 

 

  


