
Binnenkort is het zover...
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief zo vlak voor het nieuwe seizoen willen we je informeren waarmee we de  komende maanden druk 
zijn.

De Aftrap 1 september: een feestelijk begin van het seizoen
Een nieuwjaarsreceptie is een mooie traditie: hét moment om iedereen alle 
goeds voor het komende jaar toe te wensen. Maar dat lukt natuurlijk alleen als 
‘íedereen’ er ook is. De laatste jaren is dat op onze nieuwsjaarreceptie helaas 
niet het geval geweest. Veel leden zijn nog op vakantie of hebben ergens 
anders al een bijeenkomst. Reden voor het bestuur om het anders aan te 
pakken: in plaats van een receptie aan het begin van het jaar, houden we de 
Aftrapdag aan het begin van de competitie. 
Op 1 september is het al zover. Die dag spelen bijna alle teams voor de beker, 

sommige thuis, andere ‘bij de 
buren’. We organiseren er een 
gezellige middag en avond 
omheen, met van 5 tot 10 uur muziek van DJ. Het terras is dan ook 
helemaal ingericht. Kom aftrappen voor het nieuwe seizoen en neem je 
vrienden en familie mee!  
Die dag vieren we trouwens ook de tachtigste verjaardag van onze 
kantinedame Bep Kauling. We hebben een mooie verrassing voor haar in 
petto. Bep is er altijd voor jou, ben jij er dan ook voor Bep?

Jouw bier op de tap
Naast onze vertrouwde Jupiler hebben we 
ook altijd twee speciaalbieren op de tap. 
Omdat er heel veel liefhebbers zijn, geven 
we onze teams graag de gelegenheid om 
hun eigen favoriete bier te kiezen. Dat 

wordt dan het bier van de maand. Een maand later mag een ander team het zeggen.
Je kunt met je team een keuze maken uit het horeca-aanbod van Jupiler. Vraag naar de 
mogelijkheden. Wees er snel bij en meld je aan bij Kishore of Dirk Jan. 
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Steun je club: neem een obligatie
We hebben grote verbouwingsplannen. Dat kost natuurlijk geld en daarom 
vragen we je om je medewerking. Samen met Sponsorvisie gaan we obligaties 
uitgeven. Kort gezegd zijn dat leningen van leden aan de club, die over een 
vastgestelde periode terugbetaald worden. 

Het interessante aan obligaties is dat ze de gevers (de leden) een aardig belas-
tingvoordeel op kunnen leveren. Zo wordt iedereen er beter van. Of de club nog 
beter, als je dat belastingvoordeel weer schenkt. 
Tijdens de Aftrap van 1 september vertellen we graag meer over dit obligatieplan. 

Even lekker eten met de Hap van de Week  
De snacks van onze kantine zijn populair, soms vliegen ze zelfs over de 
bar. Maar voor wie ‘even makkelijk’ wil doen of gewoon helemaal geen 
zin heeft om te koken, zullen we dit seizoen ook de Hap van de Week 
 serveren. We maken een heerlijke nasi, bami of roti met alles erop en 
eraan, voor de prima prijs van € 7,50.
Je kunt deze maaltijd alleen bestellen (en betalen) via onze website. 
Dat kan tot uiterlijk donderdagavond. Er wordt namelijk gekookt op de 
vrijdag, dat lukt niet in de zaterdagdrukte. Als we van tevoren weten 
hoeveel mensen er ‘meehappen’, kunnen we bovendien op maat koken. 
Niet te weinig, waardoor we iemand moeten teleurstellen, maar ook niet 
teveel, waardoor we over zouden houden. 

Nieuwe secretaris gezocht 
Door persoonlijke omstandigheden heeft onze secretaris Giancarlo Barbato 
(Janka) helaas geen tijd meer voor zijn functie. We respecteren zijn beslissing 
uiteraard en bedanken hem hierbij alvast graag voor zijn bijdrage aan het  
bestuur.

We moeten nu natuurlijk naar een nieuwe secretaris zoeken. Heb jij misschien 
een uurtje per week de tijd en denk je dat deze functie je ligt? Neem dan even 
contact op met Kishore of Dirk Jan. Zij vertellen je graag meer over wat een 
secretaris voor de club kan doen.

Onze website 
Achter de schermen zijn we druk bezig met het vernieuwen van de website.  
De komende weken worden de puntjes op de i gezet.

Namens het bestuur,

Dirk Jan Methorst 
Penningmeester

penningmeester@sc-overamstel.nl
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