11 september 2013

Agenda
13-15 september:
Jeugdkamp
15 september:
Sociale markt
1 oktober:
Start zaaltrainingen

NIEUWE WEBSITE ARISTOS IN DE LUCHT !!
Wat een supermooie website !!!
Ik weet niet wat jullie er van vinden maar ik ben geweldig trots op dit resultaat. Liesbet en Ursula zijn de afgelopen
maanden druk in de weer geweest om een 'look en feel' te geven aan de nieuwe website voor onze vereniging. De
vormgeving is naar mijn idee fris en modern geworden en straalt zowel sportiviteit als plezier uit. Prima gedaan.
Ook inhoudelijk is alles gemakkelijk terug te vinden. Onze eigen leden willen natuurlijk snel het wedstrijdprogramma kunnen zien en de standen. Buitenstaanders zoeken contactpersonen, telefoonnummers of de ligging van de
sporthal. Nieuwe leden vragen zich af wanneer de trainingen zijn en hoe laat. Maar ook wat de kosten zijn en hoe
ze zich kunnen aanmelden. En tenslotte wil iedereen natuurlijk weten wie onze sponsoren zijn, wat die doen, en
waar men ze kan vinden. Echt iedereen komt aan zijn trekken.
Martijn en Thijs bedank ik ook voor het bouwen van deze website.
Hiermee is een belangrijke wens van de leden in vervulling gegaan. Het afgelopen seizoen hebben jullie immers
bij het tevredenheidsonderzoek van Koen aangegeven dat dit het allerbelangrijkste verbeterpunt zou zijn. Het bestuur heeft goed naar jullie geluisterd en deze wens zo snel mogelijk aangepakt. Natuurlijk blijven er altijd weer
nieuwe wensen. Zo bouwen we samen aan een vereniging waarin iedereen het naar zijn zin heeft.
Groet,
Erik van Happen

Wat vind je er van???
Neem gauw een kijkje op www.aristos-best.nl.
We zijn erg benieuwd wat jullie er van vinden. Graag horen we jullie hints of tips of andere reacties.
Stuur je reactie naar redactie@aristos-best.nl.
Veel kaderleden hebben een Aristos-emailadres dat doorgelinkt wordt naar een privé-emailadres. We verzoeken
jullie om dit bij jezelf uit te testen.
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