Beste MNC'ers,
We hebben een mooi poloweekend achter de rug met een zeer geslaagde SuperSaturday. Hierbij een
aantal highlights van een mooie avond:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pepernotenactie van de jeugd;
Pannenkoeken voor de pupillen;
Line-up bij dames 1 en heren 1 m.m.v. onze pupillen;
Volle bak op de tribune;
Heerlijke hapjes dankzij de sponsorstichting;
Grabbelen voor de allerjongsten;
Een loterij met mooie prijzen;
Vier teams: vier overwinningen;
Mooie doelpunten en goed keepers;
Heel veel jeugdspelers geven hun visitekaartje af: 'De jeugd heeft de toekomst';
Een gezellige afterparty in het clubhuis m.m.v. het DreamTeam;
Blije gezichten na afloop van de wedstrijden;
Klik hier voor een aantal hoogtepunten van dames 1 en heren 1.

Uitslagen SuperSaturday

DE VOLGENDE SUPERSATURDAY IS OP 9 DECEMBER.
Noteer de datum vast in je agenda.

Loterijprijzen nog niet opgehaald...
Afgelopen zaterdag was een echte Super Saturday.
Namens onze jeugdspelers iedereen bedankt voor sponsoren van de trainingsstage.
Op de volgende lotnummers is een prijs gevallen, maar zijn niet opgehaald:
•
•
•
•
•
•
•

48 Dopper
51 Tas
52 Schaaltjes
55 Bidon
90 Glazen
124 Bidon
143 Powerbank

De prijzen kunnen vrijdag, tegen inlevering van het lootje, worden opgehaald in het clubhuis.
Bedankt en tot het volgende evenement.

Clubheld 2017: stem je ook mee?
Het AD organiseert de verkiezing Clubhelden van de Amateursport 2017. Johan Hol staat er als enige MNC’er tussen.
Hij heeft alleen nog niet veel stemmen, terwijl hij heel veel werk verzet voor onze vereniging en dus heel veel
stemmen verdient. Met de meeste stemmen kan de winnaar 10.000 euro voor de vereniging winnen.

Jullie kunnen je stem laten horen via https://www.clubheld2017.nl.
Alvast bedankt.

Uitslagen

Algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 20 november, aanvang
20.00 uur:

Programma

Baddiensten

Met sportieve groet,
René

