Nieuwsbrief Sport Verenigt Zijderveld
Juni 2018
Hierbij onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van diverse
nieuwtjes/ veranderingen binnen onze sportvereniging.
Het is de bedoeling om deze nieuwsbrief twee keer per jaar uit te brengen.


27 augustus is het zover “SVZ kleurt Zijderveld” onze spetterende uitvoering tijdens de
feestweek in Zijderveld. Maar liefst 130 leden doen hier aan mee! Wat een fantastisch
visitekaartje voor onze vereniging. We zijn er dan ook ontzettend trots op! Inmiddels wordt er
druk geoefend om er straks een onvergetelijke avond van te maken.



Natuurlijk lukt dit alles niet zonder hulp! Helpt u daarom ook een handje mee? We zijn op
zoek naar hulp bij het aankleden en klaarzetten van de kinderen voor diverse acts. Ook voor
het opvangen van de kinderen als ze klaar zijn .Ook zijn we nog op zoek naar iemand die
deze avond wil filmen. Opgeven graag via de leiding of via info@svzijderveld.nl



De voorverkoop van de entree bewijzen is bij “de Krooshof “op onderstaande data:

Kaartverkoop (voor alleen de deelnemende leden):







Dinsdag 26 juni van 19.00 - 20.15 uur
Woensdag 27 juni van 14.15. - 14.45 uur
Woensdag 27 juni van 19.15 - 19.45 uur
Donderdag 28 juni van 18.00 - 18.30 uur
Donderdag 28 juni van 19.45 - 20.15 uur
Vrijdag 29 juni van 19.45 - 20.15 uur



Max 3 kaarten per gezin bij deelnemend jeugdlid en max 2 kaarten bij seniorenleden. Kosten
5 euro per kaart. Leden die niet deelnemen aan de uitvoering maar willen komen kijken
kunnen een entreebewijs kopen via de Oranjevereniging. Let op zijn beperkt verkrijgbaar.
(Deelnemers aan de uitvoering hoeven geen kaartje te kopen uiteraard )



25 mei is de nieuwe privacywet van kracht gegaan. Op onze website vind U het Privacy
reglement en disclaimer SVZ.



De Rabo Clubkascampagne heeft weer een mooi bedrag (235 euro) opgeleverd voor de club.
Hartelijk dank voor uw stem!



De stroopwafelactie was ook weer een succes: ruim 800 euro! Met dank aan de enthousiaste
verkopers….



Heeft U een gympakje van de recreatie groep wat de klein is meldt het aan de leiding of
bestuur zodat we het op de site kunnen zetten en kunnen bemiddelen. Het gympakje is
verplicht om te dragen tijdens onderlinge en/of vriendschappelijke wedstrijden.



Uitschrijven kinderen groep 8:

Kinderen die nu in groep 8 zitten en na de vakantie niet meer komen gymmen, kunnen uitgeschreven
worden via het uitschrijfformulier op de website. Dit gebeurt niet automatisch.

-

-

Wist u dat:
De lessen van SVZ dit jaar voor de deelnemers uitvoering doorgaan tot de zomervakantie?
Het bestuur versterkt is door Mirthe Adelaar welkom!
SVZ de mogelijkheden aan het bekijken is voor het starten van een 12+ recreatiegroep
Heel veel informatie over SVZ op onze website www.svzijderveld.nl staat
De generale repetitie voor de uitvoering zaterdag 25 augustus is van 9:00u tot 12:00u en dat
we daarna met zoveel mogelijk leden willen deelnemen aan de blubberrun 
SVZ verzorgt de lunch voor de deelnemende leden.
We iedereen een hele fijne sportieve vakantie toewensen
De onderlinge wedstrijd van SVZ op zaterdag 10 november gepland staat…

Hierbij een actueel overzicht van de activiteiten bij SVZ per week:
Dinsdag

Recreatiegym groep 5-6
Recreatiegym groep 7-8
Damesgym

18:00 tot 19:00 uur
19:00 tot 20:00 uur
20:00 tot 21:00 uur

Mariska L, Juliet, Lynn
Mariska L, Juliet, Lynn
Ilona,Wilma,Nadine,Mariska

Woensdag

Kleutergym groep 1-2
Recreatiegym groep 3-4
Heren Volleybal

13:30 tot 14:30 uur
18:30 tot 19:30 uur
20:30 tot 22:00 uur

Kelsey
Helga, Mendy
Emad

Donderdag

Selectie klein
Selectie groot

16:45 tot 18:15 uur
18:15 tot 19:45 uur

Mariska H, Mendy,Daniëlle H
Mariska H, Daniëlle H

Zumba / BBB

20:00 tot 20:45 uur

Mariska H.

Dames Volleybal

20:45 tot 21:30 uur

Mariska H.

Vrijdag

Jongens Gym

19:00 tot 20:00 uur

Richard, Julliet en Renzo

Zaterdag

Selectie klein en groot

09:00 tot 10:30 uur

Angela, Lynn en Hannah

Met sportieve groet,
Bestuur SVZ

