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De Clinic Positief coachen op zaterdag 14 september was een succes. Ouders
en geïnteresseerden verzamelden zich in de sporthal om tips en trics in ontvangst te nemen van Teppy van Sambeeck, trainer van Dames 1. Bij voldoende belangstelling kunnen we wellicht een 2de sessie organiseren. Ben je geïnteresseerd meld je dan aan. Klik hier.
 Klik hier voor de presentatie.
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 Klik hier voor filmpje 1 , Klik hier voor filmpje 2, Klik hier voor filmpje 3
2. Mini’s nieuws
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Gezien de groot aantal nieuwe leden heeft de Technische Commissie besloten
om het mini 2 team op te splitsten in een mini 2 en een mini 3 team. De teams
trainen als volgt:
 Maandag van 17.15 - 18.30 u. Plaats: sporthal 't Spant Er. Trainers: Sanne
van Gorp en Geert Mariën
 Vrijdag van 18.00 - 19.15 u. Plaats: Fransiscusschool. Trainers: Susan Mariën en Neele Fiers
Het minitoernooi kalender is nu definitief. Kortom klaar voor de start. Klik hier voor meer informatie.

D1
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In het weekend van 6, 7 en 8 september werd het traditionele minikamp gehouden in de blokhut van Scouting Reusel. Klik hier voor de foto’s.

3. Minikamp 2013 !!!

H2

Aaaaarrghhh Landgenoten.
6 September zijn we afgevaren naar ons eiland in de Atlantische Oceaan.
Dit deden wij samen met een groep dappere mini´s.
Op het eiland gingen ze de zeerovers helpen om hun schat terug te vinden.
Bekijk de foto’s in het fotoalbum
Arak, Erak, Irak en Orak.
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4. Algemene Leden Vergadering

JC1

Wil jij op de hoogte gehouden worden van het wel en wee van je club en
wil je meebeslissen? Sluit dan aan bij de Algemene Leden Vergadering
op 24 oktober om 20:00 in de Ambiani. Sluiting om 22:00. Je bent van
harte welkom. Zet hem meteen in je agenda zodat je het niet vergeet.
 Opening
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Een andere koers - het vervolg
Commissie Commerciële Zaken
Stichting Volleybal Evenementen
Activiteiten
Verkiezingen / vacatures
Financiën
Besluitvorming: Contributie verhoging, Begrotingspost 40-jarig jubileum

Afsluiting met een drankje
De bestuursfunctie van voorzitter, ingevuld door Ruud van Beek, heeft de duur van 2 jaar erop zitten. Hiermee komt volgens de statuten de functie officieel vacant. Ruud stelt zich voor een derde termijn herkiesbaar.
Daarnaast heeft Henk Heesterbeek zich kiesbaar gesteld voor de bestuursfunctie van penningmeester en
volgt daarmee ad interim penningmeester Jos Schippers op.
Eventuele kandidaten kunnen zich, voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering, melden bij de secretaris; klik hier.
Het bestuur

4. Team foto’s
A.s. Zaterdag 5 oktober worden tijdens de thuisronde, voorafgaand aan de wedstrijd, teamfoto’s gemaakt. Zorg dat je tijdig aanwezig bent en dat je er fris en
fruitig uitziet. Tot dan.
Email: nieuwsbrief@vcbladel.nl
Website: http://www.vcbladel.nl
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