Nieuwsbrief
December 2016

Van de nieuwe voorzitter
Rick Krenn

Agenda
7 januari
13 januari
14 januari

Even voorstellen...
Onlangs ben ik door de leden van SV Abbenes gekozen als
voorzitter, dus sommigen van jullie kennen mij al. Voor de mensen
die mij nog niet kennen lijkt een korte introductie me wel op de
plaats. Vanaf mijn zevende, inmiddels al 23 jaar geleden, ben ik lid
van wat tegenwoordig de tennistak van SVA is (destijds nog TVA).
Qua voetbalvaardigheid schieten mijn kwaliteiten tekort, maar de
gezelligheid van de derde helft is mij zeker niet vreemd.
Toen voormalig voorzitter Arnoud Kool aangaf te zullen aftreden,
vond ik het tijd om zijn uitdagende functie over te nemen na al
zoveel jaar lid te zijn geweest.

: 16:00 uur nieuwjaarsreceptie
: 20:00 uur Klaverjassen
: Eerste voetbalwedstrijden na de
winterstop
10 februari
: 20:00 Klaverjassen
10 en 11 maart : NL Doet
1 april
: opening tennisbanen

Wist je dat...









Het Kerst klaverjassen al op 9 december is
geweest?
Alleen deze maand nog opgezegd kan
worden als je volgend seizoen niet meer
wilt tennissen?
De nieuwjaarsborrel van SVA op 7 januari
staat gepland? En dat niet het hele bestuur
hierbij aanwezig zal zijn. Ria komt niet
omdat ze nog steeds niet hersteld is en
Hanita en Hannelore in Thialf staan te
schreeuwen
Er spoedig informatie komt als er op
7 januari ook nog gevoetbald wordt?
Je nu al kan opgeven voor de NLdoet 2017
op 10 en 11 maart? Wij rekenen op een
grote opkomst, want vele handen maken
licht werk.
Wij het leuk zouden vinden als de
voetbalteams een verslagje zouden
inleveren voor in de nieuwsbrief?
De competitie teams tennis zijn
ingeschreven?


Arnoud heeft de club uitstekend door enkele lastige jaren heen
geleid en mede de visie uitgestippeld voor de komende jaren. Ik heb
veel zin om deze ingezette koers uit te werken en van eigen input te voorzien. Daarnaast hoop ik dat iedereen binnen
de club, van mijn collega-bestuursleden tot de actieve vrijwilligers tot natuurlijk de leden, met enthousiasme mee zal
helpen om SV Abbenes ook in de toekomst te laten bestaan als mooie, gezellige en sportieve dorpsvereniging!
Hebben jullie eigen ideeën voor de club (top!), willen jullie iets kwijt (kan altijd) of willen jullie actief worden als vrijwilliger
(graag!!)? Ik zie en spreek jullie graag op de club! (maar mailen kan ook altijd naar voorzitter@svabbenes.nl). Ik hoop
alle leden ook te zien bij de nieuwjaarsreceptie 7 januari en ik wens jullie fijne feestdagen en een sportief 2017.
Rick Krenn

Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie Sportvereniging
Abbenes
7 januari om 16:00 uur in de kantine

SV Abbenes verwelkomt Truckland als
bordsponsor!
Sinds deze maand heeft Truckland een bord langs
het voetbalveld hangen. Daarnaast is Truckland
momenteel ook shirtsponsor van JO13-1G.
SV Abbenes wil Truckland hartelijk bedanken voor
de sponsorbijdragen!!
Ook sponsor worden? Neem contact op met de
leden van de sponsorcommissie: Miek Stap of
Gerrit Gravesteijn. Of mail naar een van de
bestuursleden.

Namens het bestuur van Sportvereniging Abbenes
wensen wij jullie
fijne kerstdagen en een sportief en een
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