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Mededelingen van het Algemeen Bestuur
Algemene Vergadering verplaatst!
I.v.m. een dubbele boeking in de vergaderruimte is de Algemene Vergadering verplaatst naar
maandag 8 november a.s. Om 19.30 uur vindt de eerste vergadering plaats, waarvoor je van
harte bent uitgenodigd.
Tijdens de vergadering worden o.a. nieuwe betuursleden voorgedragen en de concept wijziging
statuten besproken. De agenda voor deze vergadering is als volgt:
De agenda en de concept wijziging statuten zijn te downloaden op onze site.

Clubnieuws
Coming soon:Teqball
Vind je naast voetbal ook tafeltennis erg leuk? Dan ben je
vanaf 25 oktober a.s. op de Wijchert op de juiste plek! Dankzij
het AWC Tourspel en de Voetbal BSO kun je je voetbalskills
verbeteren door deze nieuwe hype. Teqball wordt gespeeld op
een tennistafel die geschikt is gemaakt voor voetbal en is een
hardgroeiende sport. Inmiddels zijn al drie WK`s gespeeld!
Bedankt AWC Tourcommissie en Voetbal BSO!
(Bron afb.: bestoffootball.nl)

Naast deze tafel krijgen we ook nog een LED-spel en rolkarren voor trainingsballen uit de
opbrengsten van het AWC Tourspel!

Heb jij je clubcard al in gebruik?
Als het goed is heb je onlangs je clubcard ontvangen. Anders ontvang je deze op korte termijn.
Deze clubcard is in eerste instantie een ledenkaart en daarnaast een betaalkaart waarmee je
alleen bij sv AWC kan afrekenen. Je clubcard is al voor je geactiveerd. Het enige dat je nog
hoeft te doen, is de pas te registeren en het saldo op te laden. Je krijgt dan 5% korting als je
hiermee betaalt bij sv AWC.
In de brief die je bij de clubcard ontvangt, staat precies beschreven hoe je de kaart thuis kan
registreren. Heb je nog vragen? Stel deze dan aan Eef of loop op zaterdag het
wedstrijdsecretariaat even binnen.

Spelerspasfoto Voetbal.nl
De deadline van het wijzigen van de spelerspasfoto’s komt steeds dichterbij. Tot 1 november
kun je in de Voetbal.nl-app een correcte spelerspasfoto toevoegen. Is jouw foto of die van je
kind nog actueel?

Vacatures
• Coördinator evenementen
Nu de coronamaatregelen het weer toelaten, is het hoog tijd om evenementen te plannen! We
hebben genoeg leuke ideeën en zoeken iemand die deze ideeën werkelijkheid weet te maken.
Ben jij een organisatietalent met een uitgebreid netwerk en een groen wit hart? Dan zijn we
wellicht op zoek naar jou! Wij zoeken namelijk per direct een

Coördinator evenementen
Op onze site vind je de volledige vacaturebeschrijving. Maar je kunt ook contact opnemen
met Mariël Renkens op 06 - 18 84 76 16 of via communicatie@svawc.nl.
• Medewerker entree
Voor de thuiswedstrijden van AWC1 zoeken we nog een medewerker voor onze (binnenkort
vernieuwde) entree. Twee zondagen per maand ontvang jij tussen 13.00 en 14.30 uur de
bezoekers met een warm welkom en regelt de betaling van het entreegeld. Lijkt het je leuk om
met een paar uurtjes per maand de club te ondersteunen? Mail je naam en telefoonnummer
naar secretaris@svawc.nl. Wij nemen dan spoedig contact met je op.
Klik hier voor meer info over onze actuele vacatures!

Volgend overleg van het algemeen bestuur: dinsdag 2 november a.s.
Vragen en opmerkingen m.b.t. de nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar
communicatie@svawc.nl.

Vriendelijke groeten,
algemeen bestuur sv AWC
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@svawc.nl toe aan uw adresboek.

