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Algemene ledenvergadering 

donderdag 13 oktober 

 

 
 
13 oktober : Algemene ledenvergadering 
14 oktober  : Klaverjassen 
 
 
 
 

 

 

Wist je dat... 
 
- Er geen trainen is in de herfstvakantie 

voor de JO11 jeugd 
- De leider van de JO13 wel gaat trainen 
- De veteranen ook weer begonnen zijn 

met hun training op donderdag avond 
- Als je mee wilt doen je van harte 

welkom bent 
- De najaarscompetitie tennis in volle 

gang is 
- Zij boffen met het mooie weer tot nu 

toe 
- Er bijna geen open tennis toernooi zou 

zijn in 2017 
- De KNLTB gelukkig belde of we nog 

willen 
- Er vrijwilligers gezocht worden voor 

hulp met de voorbereiding of tijdens 
het open toernooi volgend jaar 

- Er geen aanmeldingen zijn op de 
openstaande vacatures in de 
vereniging 

- Er een enquête verstuurd is onder 
diverse vrijwilligers van SVA 

- De uitslag tijdens de ALV bekent wordt 
gemaakt  

- Wij nu 1 jaar de nieuwsbrief maken 
- Wij het leuk zouden vinden als leden 

ook stukjes met foto’s inleveren om te 
publiceren 

Nieuwsbrief 

Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Kantine SV Abbenes 

De Algemene Ledenvergadering 2016 staat in het teken van 
'GEDAAN EN NOG TE DOEN'. Een titel die genoeg zegt, dus 
wil je weten wat er gedaan is en wat er nog te doen is, kom dan! 

Alvast een tipje van de sluier: 

- Aangepaste reglementen vanwege wijziging statuten en kleine 
verbeteringen/actualisering 

- De voorzitter (Arnoud) is aftredend en niet herkiesbaar. Heb je 
interesse om voorzitter te worden? Lees dan de 
functieomschrijving. Durf je het aan? Meld je kandidaatschap 
uiterlijk 6 oktober 2016 aan bij Hannelore Vermeere: 
06-54263676 of secretariaat (secretariaat@svabbenes.nl) 

We zien jullie graag op 13 oktober.  

De stukken voor de vergadering:  
Agenda ALV 2016  
Notulen ALV 12-11-2015 en Notulen ALV 26-11-2015  
Huishoudelijk Reglement SVA - 2016  
Voetbal Reglement SVA - 2016  
Tennis Reglement SVA - 2016  
Dart Reglement SVA - 2016  
Functieomschrijving voorzitter  

Bestuur SV Abbenes  

 

mailto:secretariaat@svabbenes.nl
http://www.svabbenes.nl/pdf/algemeen/2016/ALV/Agenda%20ALV%202016.pdf
http://www.svabbenes.nl/pdf/algemeen/2016/ALV/Notulen%20ALV%2012-11-2015%20definitief.pdf
http://www.svabbenes.nl/pdf/algemeen/2016/ALV/Notulen%20%202e%20ALV%2026-11-2015%20definitief.pdf
http://www.svabbenes.nl/pdf/algemeen/2016/ALV/Huishoudelijk%20Reglement%20SVA%20-%202016.pdf
http://www.svabbenes.nl/pdf/algemeen/2016/ALV/Voetbal%20Reglement%20SVA%20-%202016.pdf
http://www.svabbenes.nl/pdf/algemeen/2016/ALV/Tennis%20Reglement%20SVA%20-%202016.pdf
http://www.svabbenes.nl/pdf/algemeen/2016/ALV/Dart%20Reglement%20SVA%20-%202016.pdf
http://www.svabbenes.nl/pdf/algemeen/2016/ALV/Functieomschrijving_Voorzitter_SVA_2016.pdf


 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bestuur           
Voorzitter  Arnoud Kool  06-46262191   
Secretaris  Hannelore Vermeere 0252-422788 
Penningmeester  Hanita Ruijgrok  0252-544805 
Coördinator Tennis   Ria Vermeere  0252-544603 / Marja Witte  0252-685686 
Coördinator Voetbal Rob Jansen  0252-544648/vacant 

Coördinator Dart  Bart Verdel  0252 545886 

Website  : www.svabbenes.nl  
Telefoon       : 0252-545811 
Bankrekening : Rabo: NL44 RABO 0106 2573 31 
    ING: NL28 INGB 0004 3087 41  
Kopij   : secretariaat@svabbenes.nl 
 

 

Ook dit jaar weer een D-team! 
 
Het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen en ik ben 
enthousiast aan de slag gegaan als coach van de D, 
tegenwoordig genaamd JO13 (Jeugd Onder 13 jaar.) 
Afgelopen jaar hebben we een heel leuk seizoen gehad, met 
veel verrassingen. Met als mooi resultaat dat we uiteindelijk in 
de middenmoot zijn geëindigd. Waarbij we trots zijn dat we 
van de 10

e
 klasse naar de 8

e
 klasse gegaan zijn en dat we daar 

als club maar ook zeker de ouders door verrast waren. 
Dit seizoen zijn we weer gaan kijken of het ons ging lukken om 
een D-team neer te zetten en ik heb alle kinderen gevraagd 
wie er wilde blijven. Gelukkig, op ééntje na, wilde 15 kinderen 
blijven en zijn er 2 nieuwe spelers aan het team toegevoegd. 
De bekerwedstrijden zijn we leuk begonnen, we hebben nog 
niks verloren en hopen dit ook zo voort te zetten.  
De kraker Kagia-SV Abbenes is geëindigd in een mooie 2-2. We 
waren aan elkaar gewaagd, dus beide partijen verdienden het 
niet om te verliezen. 
Met alle hulp van de ouders en onze vast commentator in de D-
App kunnen alle ouders, zieken en anderen mee genieten van 
wat het team doet. 
Groet,  
Gerrit Gravesteijn 
 
 

Superwoman on court 

 
Afgelopen 13 september was er weer een 
geslaagde ladies night. Als ware superhelden 
kwamen 13 tennisvrouwen de baan op. Er 
werd fanatiek getennist, maar de prijzen 
logen er ook niet om. Na afloop was er de 
altijd spannende loterij. Dit keer waren de 
prijzen ingepakt en met een cryptische 
omschrijvingen op de cadeaus, mocht je zelf 
kiezen welk pakketje je mee naar huis nam. 
 
Oproep 
Ook volgend jaar willen we dit soort 
toernooitjes blijven organiseren. Bij de 
organisatie hiervan kan Marja Witte wel wat 
hulp gebruiken. App of mail haar, als je haar 

hierbij wil helpen. 

De 50+ competitie 
afgesloten 

 
De afsluiting van de 
maandag 50+ was weer 
een groot succes. De 
laatste dag hadden we 
gelukkig mooi weer met 
leuke partijen. Ondanks 
dat het dit jaar, vanwege 
regen, 4x is afgelast 
hebben we toch weer een 
leuke competitie gehad 
met enthousiaste mensen. 
Als afsluiting lekker eten 
met elkaar en dit alles 
mogelijk gemaakt door Ria, 
Hannie en Corrie. Tot 
volgend jaar allemaal. 
 

Vriendjes en vriendinnetjes tennistoernooi 
 

23 september was het laatste tennistoernooi. Het 
vriendjes en vriendinnetjes toernooi, met het 
ballenkanon, door gaten heen slaan, lijnentikkertje 
en vuurballetje. Alle kinderen waren enthousiast, 
heerlijk weer, een superleuke middag voor 
iedereen!  
  
 

http://www.svabbenes.nl/
mailto:secretariaat@svabbenes.nl

