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Van de voorzitter
Beste Sportvrienden,
Op dit moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt is de
zomervakantie voorbij. Mijn bijdrage aan deze nieuwsbrief komt
nog vanuit een relaxte tuinstoel met uitzicht op de Oostenrijkse
bergen.
Toernooien
We hebben in de aflopen maanden weer diversen activiteiten
gehad op onze mooie sportpark aan de Van Voorstlaan. De
voetbaljeugd heeft het seizoen afgesloten met de inmiddels
traditionele barbecue, de senioren deden dit met een
bedrijventoernooi en ook de 30ste editie van het Open Toernooi
ligt inmiddels achter ons. Beide toernooien sportief geslaagd en
beide ook met een fantastische omzet. Ook het jaarlijkse
bedrijventoernooi op de vrijdagavond is alweer in volle gang al
zijn de weergoden ons niet altijd gunstig gezind.
Vrijwilligers bedankt!
Iedereen die zijn/haar steentje in de afgelopen periode aan een
van bovenstaande activiteiten heeft bijgedragen en uiteraard ook
aan degenen die op een andere manier dit doen voor SVA wil ik
bij dezen bedanken voor hun inzet. Kwam pas ergens bij een
vereniging een heel toepasselijke slogan hiervoor tegen: DE
GROOTSTE SPONSOREN ZIJN ONZE VRIJWILLIGERS. Dit geldt ook
zeker voor iedereen die binnen SVA actief zijn.
Als we met elkaar ook de komende maanden op dezelfde wijze
SVA uitdragen en vertegenwoordigen op zowel sportief als sociaal
vlak sluiten we ook 2016 weer op een fantastische wijze af als
vereniging.

9 september
13 september
16 september
23 september
13 oktober
14 oktober

: finaleavond bedrijvencompetitie
: ladiesnight Superheroes!
: start najaarscompetitie
: vriendjes en vriendinnetjes
toernooi tennisjeugd
: Algemene ledenvergadering
: Klaverjassen

Driekus heeft te kennen gegeven dat hij,
wegens gezondheidsredenen, helaas niets
meer voor SVA kan betekenen. Jarenlang
heeft hij met ziel en zaligheid voor de tuin
rondom het park gezorgd. Het bestuur wil hem
bedanken voor al die jaren trouwe dienst.
Driekus stelt het erg op prijs als je hem een
bezoekje komt brengen. Ook zal hij vast nog
weleens bij SVA rond schuifelen voor een
gezellig praatje. Wij wensen Driekus het
allerbeste toe!

Met sportieve groet, Arnoud Kool

Nieuw kassasysteem met
pinautomaat!

10 augustus is bij SVA een nieuw
kassasysteem geïnstalleerd van Le
Credit Sportif met een mogelijkheid om
te pinnen. Door leden maar ook
bezoekers wordt steeds vaker gevraagd
om PIN functionaliteit, maar ook is het
handig voor het rekenwerk en inzicht in
de verkopen/voorraadbeheer.

Wat ging er aan vooraf?
Al diverse keren is er gekeken naar PIN functionaliteit maar elke keer was
er wel weer wat: denk aan hoge kosten (voor apparaat en
verwerkingskosten) of het nodig hebben van een mobiele telefoon. Een
passende oplossing was nog niet zo makkelijk te vinden. Enkele maanden
geleden werden we benaderd door Le Credit Sportif om een demo te geven
van hun kassasysteem dat speciaal ontworpen is voor verenigingen.
Diverse verenigingen in de buurt bleken ook gebruik te maken van het
kassasysteem van Le Credit Sportif zoals voerbalverenigingen Kagia en
Lisse maar ook tennisvereniging Nieuw Vennep. Na een demonstratie en
twee bezoekjes aan tennisvereniging Nieuw Vennep was het bestuur van
mening dat dit ook een goede oplossing zou zijn voor SVA. Mede doordat
Le Credit Sportif een mooie aanbieding had samen met ING.
Wat is de huidige status?
De kassa is dus op 10 augustus geïnstalleerd en vanaf 24 augustus werkt
ook de PIN functionaliteit. Er is een speciale instructie gemaakt, maar
gelukkig is het kassasysteem heel intuïtief en wijst veel voor zich. Zijn er
toch nog vragen, laat het dan even weten aan Rob, Paul of Hanita. Ook zijn
wij geïnteresseerd in jullie bevindingen.

Vrijspelen app voor tennis

Klaverjassen

Wist je dat er een vrijspelen app voor de
seniortennisleden is? Als je ook graag in deze app wilt
om verzoekjes te versturen of iemand zin heeft om te
tennissen stuur dan even een mail met je 06 nummer
en het verzoek om je toe te voegen aan de vrijspelen
app naar Marga Opstal marga.opstal@hccnet.nl en het
wordt geregeld.

Ook komende winter wordt er weer geklaverjast bij
SVA
Op vrijdag 14 oktober, 11 november, 9 december,
13 januari, 10 februari en 17 maart wordt er weer
een potje klaverjas gespeeld in de kantine van SV
Abbenes. Aanmelden bij Corrie Raams: 0252545835.

Voetbal weer van start!
Afgelopen zaterdag zijn de eerste bekerwedstrijden
bij de jeugd weer van start gegaan. En met trots
kunnen we vertellen dat beide wedstrijden zijn
gewonnen! Een mooie start van het seizoen.
Ik ben de afgelopen tijd druk bezig geweest om de
doelen voor het nieuwe seizoen (beker) gereed te
maken. De vakantie zit er weer op voor de kinderen
en wij gaan er voor verzorgen dat iedereen weer
optimaal aan de wedstrijden kan beginnen.

Donderdagavond = dartavond
Zo het is weer zo ver
Het DART seizoen is weer geopend
De pijlen zijn weer geslepen
En de dart flights zijn vernieuwd
Met bloed zweet en tranen (lees de heer GJ Meyer)
Is er deze zomervakantie hard gewerkt
Aan een zeer vernuftig
Ja lees het goed
Een zeer geavanceerd computer programma
Het was al zo perfect dat we konden zie hoe veel je won of verloor
Maar nu met een druk op de knop
Rekent de computer voor je van 501 tot 0
Nu zijn er bijna geen uitvluchten meer te verzinnen
Om niet aan een partijtje dart te beginnen
Dus let op !!
Elke donderdag vanaf 20:00 uur
Beginnen de eerste partijen
Kom gezellig eens aan, er zijn pijlen genoeg

Trainingen jeugd
Dit houdt ook in dat wij op woensdag de trainingen
weer zullen hervatten op de gebruikelijke tijden:
14.30 - 15.00 uur de ukkies,
15.00 - 16.00 uur de J09 (F-junioren)
16.00 - 17.00 uur de J011 (E-junioren) en om 18.30 19.45 uur de J013 (D-junioren). J013 traint ook op
maandagavond van 18.30 - 19.45 uur.
Trainingen senioren
De senioren en veteranen starten hun training op
donderdag. Op 17 september spelen beide teams hun
eerste wedstrijd.
Beiden teams spelen zaterdag een thuiswedstrijd
Op zaterdag 3 september 2016 spelen beide
jeugdteams thuis Abbenes:
SVA J011-1 - Foreholte J011-8 om 10.30 uur en
SVA J013-1 - Ter Leede J013-5 om 12.00 uur, komt u
ook aanmoedigen?
Zie ook www.voetbal.nl voor verder overzicht.
Ik wens iedereen weer een heel gezellig/plezierig,
respectvol en sportief voetbalseizoen 2016-2017.
Met vriendelijke sportgroeten, Rob Jansen
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