Oktober 2018

Er gebeurt erg veel bij ons kluppie!
Beste lezer,
In deze nieuwsbrief een update over het reilen en zeilen van onze vereniging.

Ons nieuwe erelid Bep Kauling

Op 1 september hebben we Bep Kauling verrast met het erelidmaatschap van
Overamstel. Formeel moest het bestuur daar nog toestemming van de leden
voor krijgen. Die kwam op de Algemene Ledenvergadering – en hoe: de benoe
ming werd ondersteund met een daverend applaus. Het was nogmaals een
mooie blijk van waardering voor een van de drijvende krachten van onze
kantine.

Even over de contributie…

Er zijn helaas nog steeds enkele leden die hun contributie voor dit seizoen nog niet betaald hebben. Het wordt daar nu
echt hoog tijd voor. Vanaf 1 november zien we ons genoodzaakt om passende stappen te nemen. De betreffende
leden zullen ook persoonlijk benaderd worden.
Zijn er problemen waardoor je niet aan deze verplichting kunt voldoen, neem dan even contact op met Dirk Jan.
Misschien kunnen we samen tot een oplossing komen.

Het bier van jouw team op de de tap? Nu is je kans!

1 november beginnen we met het bier van de maand. Gekozen door één team en de hele
maand beschikbaar. Je hebt nog een paar dagen de tijd om uit het assortioment van Jupiler je
favoriete tapbier te kiezen. Maar als je te lang wacht, is een ander team je misschien wel voor.
Meld je dus snel bij Dirk Jan.

Schuif aan bij je teamtafel

Op het terras staan tien mooie picknicktafels in de clubkleuren blauw en geel te
pronken. Maar eigenlijk zijn ze nog nét niet af: teams kunnen er namelijk hun
eigen teamtafel van maken.
Sponsoring van een tafel met je team kost maar 200 euro. Wij zorgen dan voor
een gegraveerd schild met de teamnaam dat op de tafel bevestigd wordt.
Iets voor jouw team?

Waar is dat feestje? In de kantine!

Onze kantine is een prima locatie om je jaarlijkse teamfeest te vieren. Zeker zo
aan het eind van het seizoen zijn er weer volop gezellige avonden met
barbecue, pubquiz, karaoke, live muziek en noem maar op.
Ook jij bent met je team van harte welkom. We willen wel graag dat je vroeg
tijdig reserveert, zodat we iedereen een plekje in de agenda kunnen geven.
En zoals je misschien wel bekend is, houdt het bestuur ook van een feestje op
z’n tijd. Daarom wordt jouw teamfeest in de kantine gesponsord met een
bedrag van 50 euro.

Financiële gegevens 2017-2018

De kascommissie heeft de financiële stukken over het seizoen ’17-’18 gecontroleerd en goedgekeurd. Op de ALV
verleende de commissie decharge aan het bestuur. Vanaf vandaag zijn deze stukken ook te vinden op onze website.

Lekker eten in de kantine

Op zaterdag en zondag hebben we in de kantine een lekkere hap voor je. De ene week
nasi of bami, de andere week roti met lam of met kip. Of je thuis of uit speelt maakt niet
uit: kom langs en support je club.
Er is genoeg voor iedereen – als je je maar aanmeldt. Ga naar de website, reserveer
en betaal. En doe dat uiterlijk op de donderdagavond, dan kunnen wij vrijdag de juiste
hoeveelheden gaan bereiden. Eet smakelijk!

Sponsors op de website

Alles wat er gebeurt bij Overamstel wordt mede mogelijk gemaakt door
de financiële bijdragen van onze sponsors. Grote en kleine, ze zijn
allemaal even welkom. Sinds kort kun je ze ook vinden op onze website:
www.sc-overamstel.nl/clubinfo/sponsoring.
Mocht je nog een bedrijf weten dat ons misschien wel wil sponsoren, dan
horen we het graag!

Bedankt!

Graag wil het bestuur nog een keer iedereen bedanken voor zijn of haar inzet bij het
opnieuw inrichten van de kantine en het terrein. Samen hebben we er weer iets moois
van gemaakt. Applaus voor jezelf!

Namens het bestuur,

Dirk Jan Methorst
Penningmeester
penningmeester@sc-overamstel.nl
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