
 

 

Nieuwsbrief nr 1 - Seizoen 2020-2021 
  

 

 

Beste leden, 
   
Zoals je hebt gemerkt, hebben we de afgelopen maanden geen clubbladen meer uitgegeven. Belangrijk 
nieuws werd verspreid via een nieuwsbrief. Deze lijn trekken we dit seizoen door. Er zullen dus geen 
clubbladen meer verschijnen, alleen nog nieuwsbrieven. Buiten de nieuwsbrieven blijft natuurlijk de 
website gewoon in de lucht, waar je o.a. het programma en het scheidsrechtersschema op terug kunt 
vinden. Ook de social media blijft actief. 
  
Na een overweldigend mooi afscheid afgelopen zondag, is de selectie deze week weer van start gegaan. 
Een hartelijk welkom aan onze nieuwe hoofdtrainer Aad Witteman en aan de nieuwe selectieleden, veel 
succes en plezier binnen onze vereniging! Ik wens onze hele selectie een heel mooi, sportief en hopelijk 
kampioenschapsrijk seizoen toe!  
 
KLIK HIER VOOR MEER BESTUURSMEDEDELINGEN 



 

 

Rodney heeft zich bijzonder ingespannen om Ellen een mooi afscheid van de selectie te bezorgen. Corona 
gooide vorig seizoen roet in het eten, maar dat is meer dan goed gemaakt. Op verzoek heeft Rodney er 
ook nog een leuk verslag aan vastgeknoopt. 
Klik hier voor de rest van zijn verhaal 
   
  

 

Bij de TC is er hard gewerkt aan de invulling van een oefenprogramma. KLIK HIER OM HET 
PROGRAMMA TE BEKIJKEN. Daarnaast is er veel werk gemaakt van de gevolgen die de overgang 
van zondag naar zaterdag met zich mee brengt. In de volgende nieuwsbrief gaan we daar verder op 
in. 



 

  

 

 

Het is alweer een tijd geleden dat we een clubblad hebben uitgebracht waarin nieuwe leden werden 
voorgesteld. Een aantal van onderstaande namen hebt u al voorbij zien komen op social media en op 
de website . Maar voor de volledigheid hieronder alle nieuwe namen. Wij wensen iedereen veel plezier 
bij onze vereniging. 
  

Voortman, Jasper Senior 

Hofman, Thijs Senior 

Witteman, Aad Trainer 

Oudman, Caspian Aspirant 

Lemmens, Tijn Pupil 

Alderliefste, Ella Pupil 

Bakker, Brechtje Pupil 

Taal, Ciska Senior 
 

Hubers , Nikki Senior 

  

 

Vanwege de vakantie is het nog een beetje karig voor wat betreft de mededelingen vanuit de JC en JTC.   
Uiteraard zijn alle voorbereidingen wel gedaan en daaruit is een prachtig oefenschema voortgekomen. Dat 
kunnen we alvast laten zien 
  



 

A-selectie start 15-8 met trainen. 
 
Eerste Kangoeroeochtend zaterdag 15-8 
  
Overige jeugdleden start 24-8-2020 

KLIK HIER VOOR HET OEFENPROGRAMMA VAN DE JEUGD 

  

 

 

We beginnen zaterdag 15 augustus weer met een oefenuur voor de Kangoeroes en effies. 
 
Zaterdag 22 augustus gaan we met de Kangoeroes en effies naar Blauw Wit. Daar gaan we ook weer 
oefenen samen met de Kangoeroes en Effies van Blauw Wit. Dit oefenuur is van 9.30 tot 10.30 uur. 
 
Voor de Effies begint het dan echt op zaterdag 29 augustus. De nieuwe F1 speelt dan een toernooi in 
Castricum bij Helios. Ze spelen dan tegen de Effies van Helios, Celeritas en Vido. 
 
Groetjes Richard 
 
  

 

Contributies 
Op verzoek van een aantal leden gaan we van kwartaalincasso over tot maand incasso, 
waarbij in de maanden juni en juli niet zal worden geïncasseerd. Het jaarlijks 
verschuldigde bedrag wordt opgedeeld in 10 delen en met ingang van augustus zal aan 
het eind van de maand tot en met de maand mei 1/10 deel van de jaarcontributie 
worden geïncasseerd.  
  
Als volgt :        Senioren :      Jaarcontributie :  240           Per maand (10x)   24 euro 
                        Junioren :      Jaarcontributie :  180           Per maand (10x)   18 euro 
                        Aspiranten:    Jaarcontributie :  144           Per maand  (10x) 14,40 euro 
                        Pupillen :       Jaarcontributie :  144           Per maand  (10x) 14,40 euro 
                        NS-leden:      Jaarcontributie :  144           Per maand  (10x) 14,40 euro 
                        Recreanten:   Jaarcontributie : 144           Per maand  (10x)  14,40 euro 



 

                        Donateurs:     Jaarcontributie : 120           Per maand  (10x)  12 euro 
  
Voor leden en donateurs die een automatische maandelijkse of kwartaalbetaling via hun 
bank hebben lopen veranderd er niets. Wel willen we hen verzoeken om uiteindelijk 
over te gaan tot automatische incasso en de automatische betaling bij de bank te 
beëindigen. Voor omzetten kunt u mij bellen op nummer 06-21677550 of een mail 
sturen naar penningmeester@sportingwest.com 
 
Rob 
 

 
  
  

 

 

Wat was het toch leuk de afgelopen jaren op naar 2021! 
 
Voor iedereen die geen Facebook heeft, maar toch graag wil meegenieten! 
 

KLIK HIER OM NAAR DE FILM TE GAAN 
  

 

  

 



 
 


