Nieuwsbrief WV Eemland

Beste Clubleden en Ouders,
Hierbij ontvangen jullie de 3e nieuwsbrief van 2017 van het bestuur.
Dit keer een korte nieuwsbrief met aandacht voor twee onderwerpen:
1. Dinsdag/Donderdagcompetitie
2. Uitreiken kleding en ploegenpresentatie op vrijdag 10 maart
Veel leesplezier namens het bestuur van WV Eemland.

1. Dinsdag- en Donderdagavondcompetitie
Als je wilt deelnemen in 2017 aan de dinsdag- en donderdagavondcompetitie dan kan je dit
jaar voor het eerst een nummer met je eigen naam erop krijgen. Je moet je aanmelden voor
a.s. zondag 5 maart bij Jos Kerkhof en aangeven of je bij de A- of B-categorie
categorie wilt rijden.
We hebben een sponsor voor deze nummers gevonden. Dus geef je snel op!!!
Mailadres van Jos is: joskerkhof@hotmail.com
2. Uitreiken nieuwe clubkleding en ploegenpresentatie.
Op vrijdagavond 10 maart in dorpshuis De Stuw, Brink 10 te Hoevelaken wordt de nieuwe
clubkleding uitgereikt aan iedereen die de clubkleding heeft besteld. Direct na het uitreiken
gaan we per categorie je voorstellen aan de nieuwe sponsors, de pers en alle andere
aanwezigen. We hebben meerdere zalen beschikbaar in het Dorpshuis.
Dorpsh
Er is 1 zaal is voor het uitreiken van de kleding. Hier moet je je melden en krijg je je kleding
als je hebt betaald hebt. Als je niet betaald hebt krijg je geen kleding! Iedereen heeft een
factuur gehad, dus wil je je kleding hebben dan even snel betalen.
be
Je kan je daarna omkleden in de nieuwe clubkleding.
clubkleding. Dus zorg dat je goed gesoigneerd bent
voor de foto. Tenslotte wordt elke categorie met de sponsors gepresenteerd door speaker
Nico de Vries. We hebben alle pers in de regio uitgenodigd. Er zijn meerdere
meerdere fotografen
aanwezig.
Wij rekenen er op dat iedereen aanwezig is deze avond!
Avondprogramma op de volgende pagina:
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Hieronder vind je het schema voor vrijdagavond 10 maart:
Uitdelen en omkleden per categorie
Jeugdcategorie
Nieuwelingen/Junioren
Amateurs/Sportklasse/Masters
Meiden/Damesteam
Elite/Belofte

vr 10 mrt
18.45
19.00
19.15
19.45
20.00

Opening presentatie avond
Opstellen per categorie
Jeugd
Nieuwelingen/Junioren
Meiden/Dames team
Elite/Belofte
Amateurs/Sportklasse/Masters
Sluiting avond

19.40
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
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