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Zoersel, 19 februari 2014
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Beste vrienden en sympathisanten,

Ons sportweekend in Maasmechelen zit er nog maar pas op of onze volgende activiteit
komt er al aan. In bijlage vinden jullie de uitnodiging voor ons jaarlijks gezellig samenzijn dat
zal doorgaan op zaterdag 8 maart 2014 in het Zonneputteke te Zoersel. Ik hoop jullie daar
allemaal in groten getale te mogen begroeten om eens gezellig bij te praten en kennis te
maken met de nieuwe leden.
Inderdaad, sinds het begin van het sportseizoen tellen we namelijk een groot aantal nieuwe
leden. Bij de sportsprinkels mochten we een aantal enthousiaste sportsprinkeltjes
verwelkomen en in het zwembad van Pulderbos kregen we van een aantal dames en heren
de vraag om in groep aan te kunnen sluiten. Welkom allemaal en natuurlijk zijn ook jullie
van harte uitgenodigd op ons gezellig samenzijn!
Daarna komt het de paasvakantie en het einde van het sportsprinkel-seizoen al in zicht. En
traditioneel sluiten we dat af met een minigolftornooi op 25 mei. Vanwege de verkiezingen
zal dat in de namiddag doorgaan (13.30u tot 16.00u). Uitnodiging volgt.
En zo kunnen we naadloos overgaan naar sportjaar 2014-2015. Want ons bestuur is daar al
volop mee bezig! Omdat er zich toch enkele aanpassingen aan onze werking opdringen,
zullen we in de loop van de maand maart een leden- en oudervergadering (zitvolleybal en
sportsprinkels) organiseren om een aantal zaken met jullie te bespreken. Hou hiervoor
alvast woensdag 26 maart 2014 vrij. We hopen op een grote opkomst want we willen ook
jullie mening kennen.

Hopelijk tot op ons gezellig samenzijn,

Met sportieve groeten,

Marc Somers
Voorzitter

