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Beste leden van AMVJ Martinus,
Jullie hebben even moeten wachten op deze nieuwsbrief maar deze nieuwsbrief zit dan
ook weer boordevol interessante informatie over:


De voorjaarsvakantie



Enjoyn



Albavolley toernooi



Blooming Beach



Het wedstrijdschema

Voorjaarsvakantie 26 februari - 2 maart 2018
In de voorjaarsvakantie gaan de volleybaltrainingen NIET door.
Er is één uitzondering: de training van de 'dinsdag'-recreanten op dinsdag 27 februari
gaat wél door.
Spring break 26 February - 2 March 2018
In the spring break, the volleyball training will NOT continue.
There is one exception: the training of the 'Tuesday' holidaymakers on Tuesday 27 February will continue.

Beste vrijwilligers,
Jullie zetten je in voor AMVJ-Martinus en het bestuur en de leden zijn jullie daar zeer dankbaar voor.
Enkele ervaren (klinkt beter dan "oude") oud-voorzitters willen de club een push geven,
uiteraard in overleg met het bestuur. Gaat het dan zo slecht met onze club dat zij er zich
mee moeten bemoeien? Ons antwoord: nou, het gaat zeker niet slecht, maar er zijn wel
dingen die beter kunnen. Daarom zouden we leden en ouders van leden willen aansporen
(Engels: enjoin) zich aan te sluiten (Engels: join) om meer plezier (Engels: joy) te maken
door zaken beter te organiseren. Vandaar de Actie Enjoyn!
Er zijn immers nog vacatures, o.a. trainers, bestuursleden, redacteuren, technische en
jeugdcommissies, etc.
Binnenkort zullen jullie hier uitgebreider over lezen en horen, maar het leek ons dat jullie
verdienen om vooraf te worden geïnformeerd over de bedoeling. Zoals eigenlijk al gezegd:
het doel is het werven van meer vrijwilligers. Dat moet het voor de huidige actievelingen
gemakkelijker en leuker maken om bestaande taken uit te voeren. En misschien ook wat
nieuwe leuke dingen. Daarnaast is het de opzet dat de organisatie soepeler gaat draaien
tot voordeel van alle leden.
Van ons drieën is Frans Verweij het aanspreekpunt.
Björn Ottenhof en Matthy Huijbers ondersteunen hem

Albavolley Toernooi
Op zaterdag 31 maart organiseert Albatros in de Verheijhal weer haar traditionele
Albavolley Toernooi! En daarvoor zijn we nog op zoek naar teams: senioren en aspiranten
A. Dat kunnen bestaande teams zijn, maar ook gelegenheidsteams zijn meer dan welkom
(M/V/Mix).
We starten rond 15:00 en de kosten zijn Eur 12,50 per deelnemer. Daarvoor krijg je deelname aan het toernooi, lekker eten en een spetterend feest met muziek door DJ KES.
Inschrijven kan via de website van Albatros: www.albatros-amsterdam.nl.

Aan wie moet ik wat vragen? / Who to ask?
www.vvamstelveen.nl

