Redactie: Dick Bouman

06-50589322

Seizoen 2017/2018

dickjolien@hotmail.com

Wedstrijdsecretariaat: Ruud Snijders en Remco Brand
e-mailadres:zwemsecretariaat.mnc@gmail.com

18 oktober 2017

Nr. 2017-42

Geachte zwemmers en ouders van zwemmers,
Afgelopen weekend geen zwemmen. Voor de meeste zwemmers een lekker weekje vrij vanwege de herfstvakantie. Helaas niet
voor uw verslaggever die moest gewoon naar zijn werk. Voor de instromers/minioren en Junioren/jeugd/senioren B selectie ook
geen training. Even lekker uitrusten van de eerste weken intensief trainen.. De A selectie junioren/jeugd/senioren gingen gewoon
door om op de eerstvolgende wedstrijd er weer te staan.
Deze nieuwsbrief dus geen verslag van een wedstrijd maar enkele mededelingen.
1. Zaterdag 21 oktober: informatiebijeenkomst voor de ouders van junioren, jeugd en senioren. Aanvang 8.15 uur tot 9.00 uur
MNC kantine.
2. Zaterdag 4 november: informatiebijeenkomst voor de ouders van minioren en instromers. Aanvang 7.45 uur tot 8.15 uur. MNC
kantine.
3. Zaterdag 4 november onderlinge wedstrijd instromers/minioren van 8.15 uur -9.00 uur
4. Zaterdag 4 november: 9.15 uur gezamenlijk ontbijt voor alle zwemmers.
5.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Datum: Maandag 20 november 2017
Waar: Clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur
Einde: ± 21:00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling notulen d.d. 18 april 2017
4. Vaststelling contributie en bijdragen per januari 2018
5. Vaststelling begroting 2018
6. Bestuur
6.1. Aftredend en niet herkiesbaar: Piet van ’t Zelfde
6.2. Vacatures: 2e secretaris en 2e penningmeester
7. Ingekomen vragen
8. Sluiting
De stukken zijn uiterlijk vanaf dinsdag 13 november opvraagbaar bij het secretariaat via secretaris@mncdordrecht.nl.
Vragen voor agendapunt 7 kunt u tot en met vrijdag 17 november per mail kenbaar maken via hetzelfde emailadres.
Tom van de Putte, secretaris

Deze keer gaat de " Goed gedaan bokaal" naar de trainers en assistent trainers die iedere dag maar weer de weg
naar MNC weten te vinden om de zwemmers training te kunnen geven.
Uw verslaggever

