14 oktober 2015

Agenda
1-31 oktober:
Statiegeldactie
(AH Wilhelminaplein)
Uiterlijk 1
november:
verkoopboekjes GCA
inleveren
woe 2 december: vriendjes/
vriendinnetjestoernooi
Vr. 8 januari (vanaf 18.30 u):
nieuwjaarsreceptie

Olaf van Loon - 25 jaar lid van Aristos
Afgelopen 1 september was Olaf van Loon 25 jaar lid van Aristos. Olaf handbalt al vanaf zijn
12de bij ons en later is hij ook jeugdwedstrijden gaan fluiten.
Op zaterdagavond 10 oktober, na de DS1 en HS1 wedstrijden, hebben we hier in de kantine, onder het genot van een pilsje, even bij stil gestaan.
Voor leden die 25 jaar lid zijn hebben we een leuke trofee welke door Bart ook aan Olaf is overhandigd. Een hele prestatie 25 jaar spelend lid! Dat er meer mogen volgen.
Bart Ambaum, voorzitter

Procedure halleiding
Waar zorgt de halleiding voor:
 Voor de 1ste wedstrijd de wedstrijdtafel in orde brengen (scorebord en halkistje → staat in de kast van Aristos
of bij de beheerder)
 Reclameborden samen met het Aristos team klaarzetten.
 Opvangen van de scheidsrechters ( als er geen aanwezig is regel er een samen met de coach van Aristos)
 Bijhouden stand, speeltijd en bestraffingen (gele kaart en 2 minuten)
 Zorg dat de wedstrijden op tijd beginnen.
LET OP:
Bij einde halleiding kijk je of er nog meer wedstrijden zijn dat weekend.
ZO JA: Halkistje afgeven bij de beheerder.
ZO NEE: Het halkistje weer terug zetten in de kast van Aristos.

Statiegeldactie AH Wilhelminaplein
De hele maand oktober kunnen klanten van AH Wilhelminadorp hun statiegeldbonnetje doneren aan
Aristos.
Eén van de acties die Aristos onderneemt om aan sponsorgelden te komen. In de winkel staat een
zuil met een postertje van Aristos.
We hebben nog tot en met 31 oktober om er gebruik van te kunnen maken.

Unieke sponsoractie
Om lekker te kunnen handballen en daarnaast leuke activiteiten te kunnen blijven doen zijn alle beetjes meegenomen. De sponsorcommissie
heeft daarom een nieuwe verkoopactie bedacht om wat extra sponsorgeld binnen te halen.
Ieder lid van de vereniging krijgt in november van de trainer/coach een
unieke Aristos handdoek, die hij/zij zelf kan kopen, maar ook mag verkopen. Het is een witte handdoek met een klein Aristos logo erop. De prijs
van de handdoek is 10 euro.
Help de vereniging een handje mee en verkopen maar!
Alvast bedankt namens de sponsorcommissie!

Geen training

Verenigingsoutfit

Verjaardagen

Vanwege de herfstvakantie is er geen
training op

Bestel ook een polo, trainingspak of
sporttas, met verenigingslogo en je
eigen initialen. Klik op het logo en kom
direct op de Aristos verenigingspagina.

17 oktober
19 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
24 oktober
25 oktober

Woensdag 28 oktober in het Heerbeeck.

Wedstrijdprogramma zaalcompetitie
Hier alleen het programma van de eerstvolgende weekenden.
Het volledige programma is te vinden op de website of op de borden in de sporthal.

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?
Stuur je bijdrage aan Liesbet Keim: redactie@aristos-best.nl
Wil je je abonneren op de nieuwsbrief of is je e-mailadres gewijzigd?
Geef dit dan even door op: nieuwsbrieven@aristos-best.nl.
Meer actueel nieuws, foto s en achtergrondinformatie op www.aristos-best.nl.
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