Nieuwsbrief 22 april 2019

Jaargang: 8, nummer 13

Beste leden, ereleden, leden van verdienste en vrijwilligers,

Graag vragen wij jullie aandacht voor vakanties en andere belangrijke data (In English see below). Het competitieseizoen 2018/2019 zit erop. We hopen dat ondanks enkele tegenslagen bij een enkel team, toch iedereen een leuk
en goed seizoen heeft gedraaid. Meisjes C2 en Heren 3 hebben dit seizoen afgesloten met een prachtig kampioenschap! Proficiat!
Bij deze willen we jullie informeren over de aanstaande vakanties en andere belangrijke data.
Vakanties
Maandag 22 april: GEEN training, 2e paasdag.
Dinsdag 23 april: volleyballen voor recreanten.
Woensdag 24 en donderdag 25 april: WEL training conform trainingsrooster.
Maandag 29 april t/m donderdag 2 mei: GEEN trainingen, meivakantie.
Maandag 6 mei t/m woensdag 29 mei: Wel trainingen. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
Donderdag 30 mei: GEEN trainingen, Hemelvaartsdag.
1 juni t/m 20 augustus: Zomervakantie.
Op donderdag 6 juni ruilen we de volleyballen in voor bowlingballen. Tijd voor een bowlingavond bij de Kegel met de hele vereniging. Aanvullende informatie volgt in de volgende
nieuwsbrief.
Woensdag 21 augustus: Start nieuw seizoen, start trainingen conform nieuw trainingsrooster
(volgt later).
In de zomervakantie is er mogelijkheid voor de senioren en oudste jeugd om 1x per week te volleyballen. Er vinden
geen trainingen plaats, maar er worden als vanouds mixpartijtjes gespeeld. Dit vindt plaats op de donderdagen van
6 juni t/m 15 augustus van 20:00 tot 22:00uur. De locatie is óf de Nieuwe Bankrashal óf De Meent (wordt later bekend gemaakt). De kosten hiervoor zijn € 2,50 per keer per persoon. Van tevoren opgeven is niet nodig.
Andere belangrijke data
Donderdag 2 mei vindt de voorjaars ALV plaats in combinatie met de barbecue vanwege de seizoen afsluiting. Zie
de flyer elders in de nieuwsbrief. Vergeet je niet op te geven voor de barbecue!!
Uiterlijk in de eerste week van juni wordt de voorlopige teamindeling voor het seizoen 2019-2020 bekend gemaakt.
De Feestweek in het kader van het 25-jarig jubileum van Zwembad De Meerkamp vindt plaats van zaterdag 22 juni
tot vrijdag 28 juni. Op zaterdag 22 juni (12:00 – 14:00uur) en woensdag 26 juni (14:30 – 17:30uur) zal ook AMVJ
Martinus hieraan een bijdrage leveren door de volleybalsport te laten zien en promoten. Kun en wil je op een of
beide van deze dagen helpen (of volleyballen), geef je dan op via info@vvamstelveen.nl.

Mocht je onverhoopt, om wat voor reden dan ook, je lidmaatschap op
willen zeggen bij AMVJ Martinus, doe dit dan uiterlijk 30 juni, maar liever
eerder. Opzeggen kan alleen door je schriftelijk (via email) af te melden bij
ledenadministratie@vvamstelveen.nl met een cc naar penningmeester@vvamstelveen.nl. Indien je minderjarig bent, dient een van je ouders
deze afmelding te sturen. Afmelden bij je trainer of afmelden via de enquête is NIET voldoende!!

Holidays and other important dates
This season has finished. Despite some less good moments we also can look back to some nice results. MC2 and
H3 finished their competition as 1st and became champion! Congratulations!
We would like to inform you about some holidays and other important dates.

Holidays
Monday April 22nd: NO practices, 2nd Easter Day.
Wednesday April 24th and Thursday April 25th: practices as usual.
Monday April 29th untill Thursday May 2nd: NO practices, May Holiday.
Monday May 6th untill Wednesday May 29th: practices, but mostly like selection ones. Details will follow in next
newsletter.
Thursday May 30th: NO practices, Ascension Day.
June 1st – August 20th: Summer Holiday.
As from Wednesday August 21st the new season will start. The (new) practice schedule will follow in a few
weeks.
During the Summer Holiday there is possibility to continue with volleyball. This is reserved for adults and the Ayouth. There will be no practices but short mixed matches as usual. This will take place every Thursday as from
June 6th till August 15th from 8pm till 10 pm. The accomodation will be the New Bankrashal ór De Meent. Costs:
€ 2,50 per person per evening. It is not required to subscribe in advance.

Other important data
Thursday May 2nd the General Meeting of Members will be held. This will be done in combination with the endof-season-barbecue. Don’t forget to subscribe for the barbecue!!
Swimming pool De Meerkamp is celebrating their 25th anniversary this year. A whole week there will be festivities from Saturday June 22nd till Friday June 28th. On Saturday June 22nd (noon-2pm) and Wednesday June
26th (2.30pm – 5.30pm) our Volleyballclub is joining the party as well by giving demonstrations and clinics. We
still need some volunteers to help these days (and to play volleyball). Are you interested? Please subscribe for
volunteer work by email to info@vvamstelveen.nl
Do you want to stop your membership at AMVJ Martinus? Please unsubscribe before June 30th!! Cancellation of
the membership is only possible by email at ledenadministratie@vvamstelveen.nl with cc to penningmeester@vvamstelveen.nl. When you are not 18 years yet, one of your parents should do this for you. Cancelling the
membership by telling your trainer or by filling in the questionary is NOT sufficient!!

Op donderdag 2 mei is het weer tijd voor een ALV. We hopen op een grote opkomst. Voor die datum zal de agenda
bekend gemaakt worden. Omdat we het seizoen graag extra gezellig met elkaar afsluiten combineren we de ALV
met een BBQ! Alle leden, trainers en coaches, vrijwilligers en ouders van leden zijn hierbij uitgenodigd. We vragen
een kleine bijdrage. Meld je aan, ook om verspilling te voorkomen.

