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Mededeling secretaris 

Het is weer tijd voor een nieuwsbrief, de laatste van dit seizoen. Nogmaals wijs ik een aantal 
leden op mijn vraag om aan te geven of u akkoord gaat met de beveiliging van de gegevens zoals 
opgedragen in de AVG (privacywetgeving). 

Een kort ja of nee is voldoende, zodat ik dit hoofdstuk kan afsluiten. De vele mensen die wél 
reeds toestemming hebben verleend hoeven uiteraard niet te reageren. 

 

 

 

 

BBQ 8 juni 2018 

Het is tijd om het seizoen af te sluiten en dat doen we ook dit jaar weer met een BBQ. Vorig jaar 
leek er wat weinig vlees te zijn besteld, maar Piet Houtenbos schat zijn bestelling in naar de 
opgave van de leden. 

U bent van harte welkom, leden/donateurs hoeven alleen de drank te betalen, maar voor gasten is 
de bijdrage € 10. Enkele leden hadden echter vergeten zich op te geven, dus geef u op, zodat 

iedereen voldoende keuze heeft! 

 

 

 

 

Spelregelteam weer door naar de NK finale spelregels 

Het eerste team van onze vereniging heeft zich wederom voor de landelijke finale spelregels 
geplaatst door de districtsfinale te winnen. 

De finale wordt dit maal door SV Eindhoven georganiseerd en ons team zal dus 9 juni a.s. bijtijds 
moeten afreizen. 

	

	



Dit jaar bestaat het team uit Dick Dam, Co Cardol en Theo de Graaf, reserve is Thomas Bakker, 
Coach is als altijd weer Lenie Cardol. 

 

Training 

De laatste training is dit seizoen afgesloten en behoorlijk wat leden hebben deze training weer 
gebruikt om de conditie bij te houden en de laatste nieuwtjes op scheidsrechters gebied uit te 
wisselen. 

De training wordt woensdag 15 augustus weer hervat. 

 

Website 

Op de website van onze vereniging: www.svschagendenhelder.nl kunt u altijd weer terecht voor 
extra nieuws of bijzonderheden die niet in een nieuwsbrief passen. 

 

Met vriendelijke groet, 

José van den Hoff 

secretaris SV Schagen - Den Helder e.o. 

jnmvdhoff@quicknet.nl 

	


