20 mei 2017

Agenda
Algemene Ledenvergadering
13 juni
Familietoernooi
2 Juli

Familietoernooi 2017
Na het grote succes in de voorgaande jaren gaan we ook dit jaar weer een familietoernooi organiseren. Dit gezelligheidstoernooi zal plaatsvinden op zondag 2 juli 2017 vanaf 10.00 uur ‘s morgens. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen we tot ongeveer 15.00 uur doorgaan.
De naam van het toernooi geeft het al aan: het is de bedoeling dat je met (schoon)familieleden een team vormt.
Handbalervaring en leeftijd zijn daarbij niet belangrijk. Mocht je je team willen aanvullen met vrienden, hou er dan
rekening mee dat het een gezelligheidstoernooi is en dat het zeker niet de bedoeling is om een team op de been te
brengen met alleen (oud-)handballers.
Aanmelden van je team kan via familietoernooi@ziggo.nl tot 18 juni 2017. Geef in je mail door:
Teamnaam
Teamleden met leeftijd
Teamcaptain
06- nummer van de teamcaptain
Na afloop zullen we bij Sjef nog gezellig kunnen na borrelen met een pilsje, frisje, ranja of advocaatje met slagroom ;).
Mocht je als vrijwilliger mee willen helpen met de organisatie (scheidsrechter, wedstrijdleiding, EHBO, masseur,
speaker, DJ enz.) kun je hetzelfde e-mailadres gebruiken om je te melden.
Wij verheugen ons al op weer een gezellige Aristos-dag!
Erwin en Frank

Muziekboxen

Verjaardagen

In de sporthal staat een oude muziekinstallatie die gratis meegenomen mag worden door een geïnteresseerde. Het gaat hier om een
versterker, CD-speler en twee boxen. Alles bij elkaar ziet het er zo
uit:

19 mei Rein Reurekas
24 mei Mika Onink
25 mei Bart Stravers
26 mei Arthur v. Bergen
28 mei Jelle de Bresser
29 mei Sjors van Riel
30 mei Geert-Jan Stravers
1 juni Jesse de Bruin
1 juni Martijn Ambaum
3 juni Daniel Da Deppo
7 juni Carly Vosters
9 juni Joyka Crooijmans
10 juni Marco Aartse
10 juni Marlène Lemmens-Hepp
12 juni Tobias v.d. Dungen

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

Ter herinnering: Algemene Ledenvergadering
Zoals al vermeld werd in de nieuwsflits zal op dinsdag 13 juni de Algemene Ledenvergadering gehouden worden.
De vergadering begint om 20.15 uur en wordt gehouden in de kantine van Sporthal Naestenbest. Alle leden zijn
van harte welkom!
Voor leden die dit niet weten/nieuw zijn: tijdens de ledenvergadering mag iedereen vereniging-gerelateerde vragen stellen aan het bestuur en stemmen over zaken zoals de contributie van het komende seizoen. Ook worden
er op deze avond leden in het zonnetje gezet en wordt er afscheid genomen van aftredende kaderleden.

Trainers (en coaches) gezocht
Het is het einde van het seizoen en ook dit jaar treden er weer trainers en coaches af. Er worden daarom nieuwe
trainers gezocht voor:
-F-jeugd, als aanvulling op Emmy Deurhof, die graag een tweede trainer erbij zou hebben. De F-jeugd traint op
woensdag van 16:30 tot 17:30.
-E-jeugd, hiervoor worden twee trainers gezocht. Deze groep traint op dinsdag van 18:00 tot 19:00.
-Heren A-jeugd, trainingsdagen dinsdag en donderdag, maar de trainingstijden zijn nog niet helemaal bekend.
-Jongens D-jeugd, hiervoor zoeken we een tweede trainer om Pim v/d Dungen te helpen bij deze groep. Deze
groep traint op donderdag van 18:00 tot 19:00.
-Jongens C-jeugd, een trainer gezocht voor donderdag van 18:00 tot 19:00.
Wij zoeken ook nog een extra coach om Gerard Da Deppo bij te staan bij de jongens C.
Als je interesse hebt kun je je melden bij Joop Baltussen of Henri van Vroenhoven.

Uitslagen

Wedstrijdprogramma veldcompetitie
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 naar Tanja Baltussen: 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.

