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Laat de zomer maar komen….,
Elk jaar kijken we met z’n allen uit naar het begin van de
zomer vakantie, gewoon even wat minder afspraken en
verplichtingen van school, werk, sport en allerlei andere
zaken.
Verplichtingen hebben we tenslotte allemaal, ook
binnen onze vereniging. We doen een teamsport, dus
we moeten er zijn voor ons team. We trainen op dinsdag
en donderdag, dus we moeten dit plannen in onze
agenda. We organiseren leuke dingen voor en met
elkaar, dus we moeten hier extra vrijetijd insteken. We
willen dat alles op rolletjes loopt, dus we moeten met
elkaar in overleg…. Kortom; we hebben genoeg verplichtingen en dus zijn we soms
toe aan vakantie.
Maar gelukkig, ik spreek namens mezelf, voelt het niet altijd als een verplichting…. We
sporten en organiseren leuke activiteiten, omdat we het leuk vinden ! Als je kijkt naar
datgene wat we afgelopen seizoen met elkaar hebben bereikt en georganiseerd, dat
is waanzinnig en daar krijg je ook weer nieuwe energie van. Met elkaar de handen
ineen slaan en genieten van de uitkomst, dat is tenslotte wat we voor ogen hebben
met onze vereniging.
Doordat we het afgelopen seizoen ook kantine inkomsten hebben genoten in de
Campus, kan ik iedereen melden dat we een hele mooie totaal omzet hebben behaald
als vereniging. Hiervan willen we iedereen dit jaar laten profiteren en dus hebben we
als bestuur besloten de contributie voor zowel de korfbal als de Jeu de Boules niet te
verhogen voor komend seizoen. Dit is uiteraard geen vrijbrief voor later, maar een
gebaar en oprecht dankjewel richting alle leden.
Alle kantineprijzen zullen we wel moeten verhogen vanaf 3 Juli (na het beachevent)
met € 0.10. Dit komt voornamelijk uit de gestegen inkoopprijzen, wat iedereen zal
begrijpen.

De afsluiter van het seizoen is wederom ons Beachevent van aankomend weekend,
hier komen we allemaal nog een keer met een bal in actie om vervolgens lekker te
chillen of te relaxen. Publiek is uiteraard meer dan welkom en wil je s ’avonds lekker
blijven eten en genieten van de band, geef je dan nog snel op bij Enrico.
Vervolgens is de hele zomer op donderdagavond de kantine geopend vanaf 19 uur om
lekker te beachen, te schieten, Jeu de Boulen of gewoon lekker te chillen met je
vrienden & vriendinnen. Gewoon omdat het kan, dus geniet ervan !
Ik wens, namens het hele bestuur, iedereen een hele fijne vakantie. Vanaf eind
Augustus gaan we allemaal weer van start en gaan we verder waar we aankomend
weekend geëindigd zijn.
Fijne Zomer,
Jaco

Klik hieronder om gelijk mee te kunnen spelen in de Vriendenloterij op naam van

Nikantes:
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Bestel je trainingspakken en andere sportkleding via onze Clubkledingwinkel.

Nikantes (clubkledingwinkel.nl)

