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Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de huidige
stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Belangrijke Data
Augustus
29 eerste zaaltraining
September
2e woensdag in september ALV 20.00 uur weth.
Smithal
15 start verkoop Grote Club Actie loten
21 en 22 eerste competitie wedstrijden
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Teamindeling seizoen 2018 2019
Heren 1
Bart H
Bart O
Matthijs
Wilmar
Roy v R
Sven
Trainer Ahmad

Recreanten
Astrid
Joke
Margreet
Monique
Patrice
Patricia
Peter d B
Ron
Thiago
Trainer Bart H

Heren 2
Hugo
Jeroen
Johan
Marcel
Roy
Remko
Willem
Wim
Trainer Wim

Dames 1
Anouk
Cynthia
Ellen
Gabrielle
Leonie
Linda
Moniek (trainen)
Nathalie
Rashaynie
Robin
Veronique
Trainer Ahmad
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Jongens B (icm Move4U)
Brent
Björn
Lucas
Pepijn
Rico
Simon
Tim
Tomas
Vincent
Trainer Roy v R

Meisjes B
Amy
Azra
Chantal
Indra
Lexy
Marjolein
Sarah
Xannelou
Simone
Trainer Edwin

CMV 5
Ecrin
Edris
Lucas C
Lucas P
Sena
Yesim
Zülal
Trainer Linda

2018 2019
Trainingen starten op 29 augustus
Alle teams trainen in de Weth. Smithal
Zaalhelft 1
18.30-19.30 uur CMV 5
19.30-21.00 uur Dames 1 en recreanten
21.00-22.30 uur Heren 1 en Heren 2
Zaalhelft 2
19.00-20.30 uur JB en MB
Indien er op woensdagavond een wedstrijd gespeeld wordt kan er
door heren 1 en heren 2 altijd uitgeweken worden naar
zaalhelft 2. Deze zaalhelft zal op die avonden extra gehuurd worden.
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Nieuws
ALV 12 september
Op 12 september, de 2e woensdag van september, zal de ALV
plaatsvinden. Er zal hier een aparte uitnodiging voor verstuurd
worden.
Er is voor de 2e woensdag gekozen zodat er nog getraind kan worden
voor de eerste competitiewedstrijd 21 en 22 september.
Nieuwe inschrijfformulier
Dit seizoen zal er een nieuw inschrijfformulier op de site geplaatst
worden. Er wordt tevens gewerkt aan een digitaal inschrijfformulier.
Nieuwe wedstrijdkleding
Dit seizoen zal er gespeeld worden in nieuwe wedstrijdkleding. Wij
zullen het seizoen starten in de huidige wedstrijdshirts. In september
zal een voorbeeld tenue worden getoond en kun je jouw maat bepalen
aan de hand van paskleding.
Meer informatie volgt.
Voorzitter en secretaris
Voor Ron en Linda zal dit seizoen het laatste seizoen in het bestuur
zijn. Hierdoor komen de functie van voorzitter en secretaris vrij en
zijn wij op zoek naar vrijwilligers die deze uitdaging aan willen gaan.
Bij interesse of wanneer je benieuwd bent wat de functie inhoudt,
kun je Ron, Linda, Gabrielle of Marcel benaderen.
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Hulp gezocht
Voor de volgende functies en activiteiten is jouw hulp nodig.
Meld je aan via bestuur@mvcmaassluis.nl
-Jeugdbeachtoernooi
Hier hebben zich geen vrijwilligers voor gemeld. Zonder vrijwilligers
geen toernooi..
Begin september zal op een woensdagmiddag weer een beachtraining
en toernooi georganiseerd worden. Hiervoor zijn wij opzoek naar
iemand die de training wil verzorgen.
- Lijnballes
Dit schooljaar willen wij graag weer lijnbal les geven bij de groepen
6, 7 en 8 van de basisscholen in Maassluis. Vorig seizoen heeft dit
een nieuw CMV team opgeleverd.
Veel handen maken licht werk.. Wil jij of samen met iemand een of
meerdere lessen verzorgen dan kun jij je aanmelden bij
bestuur@mvcmaassluis.nl
De lijnballes geef je tijdens een gymles van 45 minuten. Bij deze les
is ook een medewerker van Welzijn E 25 aanwezig.
-Lijnbaltoernooi
In december zal er weer een lijnbaltoernooi georganiseerd worden.
Hiervoor zijn scheidsrechters nodig. Wil jij een woensdagmiddag
hierbij helpen. Aanmelden bestuur@mvcmaassluis.nl
-Persberichten schrijven
wekelijks een bericht schrijven voor de krant en maassluis.nu
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-Technische Commissie
teamindeling en trainers organiseren
-Grote Club Actie
Organisatie van de verkoop van deze loten. START verkoop 15
september

Wij wensen jullie alvast een sportief seizoen!

Indien jij deze nieuwsbrief niet meer in jouw mailbox wilt ontvangen
kun je een mail sturen naar bestuur@mvcmaassluis.nl

