
 

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.  

Agenda 

28 september  
Algemene Ledenvergade-
ring 

Verjaardagen 

27 augustus Ingrid Stobbe 
28 augustus Fred v. Essen 
30 augustus Nathalie Beekmans 
 2 september Alette Moorman 
 4 september Myrthe van Essen 
 6 september Peter Millenaar 
11 september Eline Ambaum 
11 september Merel Peters 
17 september Anne Stravers 
19 september Stijn van Loon 

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. 

Nieuwe voorzitter gezocht 

Frans Vincent wil de voorzittershamer graag doorgeven. Wie heeft er zin om 
samen met de overige bestuursleden een tijdje de leukste club van Best en 
verre omstreken te besturen? Natuurlijk is het huidige bestuur graag bereid 
om je persoonlijk toe te lichten wat dit precies inhoudt. 
 
Schiet ons vrijblijvend eens aan. 

 28 augustus 2021 

Sponsoren en commissieleden gezocht 

Tijdens het afgelopen coronajaar zijn onze inkomsten drastisch gedaald. Aristos is dan ook dringend op zoek naar nieuwe 

sponsoren en naar mensen die het leuk vinden om nieuwe sponsoren te werven. Dat kunnen leden van Aristos zijn, maar ook 

familieleden of bekenden. Sponsor worden kan al vanaf 50 euro per jaar. 

 

Ken je of ben je een potentiële sponsor, heb je ideeën voor ludieke sponsoracties, of heb je zin om deel te nemen in de spon-

sorcommissie en je dit jaar een paar uur bezig te houden met deze materie, meld je dan even bij het bestuur: bestuur@aristos-

best.nl.  

 

Graag wijzen we je bij deze ook op de mogelijkheid om zelf lid te worden van de Club van 50: Voor 50 euro bied je Aristos een 

financieel steuntje in de rug en vermelden we indien gewenst je naam op een banner bij onze evenementen. Geïnteresseerd? 

Neem contact op met sponsoring@aristos-best.nl.  

PLUS Club Spaaractie 

Vanaf zondag 5 september tot en met 13 november 2021 krijgen klanten bij de PLUS sponsorpunten om te schenken aan een 

club of vereniging in hun buurt. Als Aristos zijn we een van de verenigingen waarvoor je kunt sparen. Hoe meer sponsorpunten 

we ontvangen, hoe meer euro’s dat oplevert voor de clubkas. We mogen dat bedrag naar eigen inzicht besteden.  

 

Dus doe je boodschappen bij PLUS Ton Henst of PLUS Erwin Kenter, geef je punten aan Aristos, en por al je vrienden en fami-

lie op om hetzelfde te doen! 

 

Albert Heijn statiegeldactie 

Van 31 augustus tot 11 september kun je bij de Albert Heijn in de Boterhoek je statiegeldbonnetje doneren voor Aristos. Ook 

hier geldt dat alle kleine beetjes helpen. Dus motiveer iedereen om je heen om al die PET flessen en lege bierflesjes eens te 

verzamelen, naar de Appie te brengen en daarmee Aristos te helpen. 

 

 

Grote Club Actie 2021  

Ook dit jaar doet Aristos weer mee aan de Grote Clubactie. Voor ieder verkocht lot van € 3 gaat er  

€ 2,40 rechtstreeks naar onze clubkas. 

Omdat wij deze extra inkomsten niet kunnen missen vragen wij onze jeugdleden om zoveel mogelijk loten voor onze vereniging 

te verkopen. Bij de overige leden is de opbrengst van 3 loten sinds jaren reeds in de contributie verdisconteerd. 

 

 De officiële voorverkoop start vanaf zaterdag 18 september a.s. 

 Begin september worden de verkoopboekjes aan de kinderen gegeven.Met het verkoopboekje ga je langs familie, vrien-

den en buurtbewoners. De koper vermeldt zijn gegevens op de pagina ‘Eenmalige Machtiging’ en het bedrag wordt een-

malig van de bankrekening afgeschreven. Het lotnummer staat op het bankafschrift van de koper. De verkoop kan ook 

plaats vinden via het scannen van een persoonlijke QR-code (aanvullende informatie volgt nog) 

 Lever de verkoopboekjes UITERLIJK zondag 7 novemberin bij je coach. 

 Vanaf 5 verkochte loten kunnen de kinderen een bonus verdienen: € 0,50 voor elk verkocht lot vanaf 5 en meer (over de 

eerste 4 loten krijg je dus geen bonus!) 

 De verdiende bonus wordt daarna zo snel mogelijk aan je uitbetaald. 

 

De trekking van de loterij vindt plaats op woensdag 8 december 2021.  

Nadere informatie volgt zo snel mogelijk. 

 

 

ALV 

Onze jaarlijkse Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 28 september 
om 20.30 uur in de kantine van sporthal Naestenbest. Binnenkort ontvang je 
hiervoor de officiële uitnodiging en de stukken.  
 
 

Programma 

 

Trainingen en competitie 

Vanaf 6 september gaan we weer trainen. Dan starten ook de competitiewedstrijden weer op. Op dit moment gelden in verband 

met corona de volgende regels: 

 

 Vanaf 26 juni mag iedereen weer binnen en buiten sporten. Er gelden geen beperkingen.  

 Tijdens wedstrijden en trainingen is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 

meter afstand houden wel verplicht. 

 Kleedkamers en douches zijn toegankelijk. 

 Publiek is toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van el-

kaar. Daar waar anderhalve meter niet lukt, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoe-

gangsbewijs.  

 Daarnaast blijven de basisregels belangrijk: Was regelmatig je handen, nies en hoest in je ellenboog en vooral: blijf thuis 

bij klachten en laat je direct testen op corona.  
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