Beste MNC'ers,
Dames 1 en heren 1 maakten er afgelopen weekend een bijzonder spannend weekend van. Heren 1
speelde in Velzen tegen VZV 1. In het 2e kwart kwamen onze mannen op een knappe 2-6 voorsprong.
maar in de 4e periode kwamen de gastheren terug tot een 11-10 voorspong. Maar heren 1 toonde
veerkracht. Dino en Branko stelden een mooie 11-12 overwinning veilig. Het jonge, enthousiaste
heren 1 staat met veel zelf opgeleide jeugdspelers op een mooie 5e plaats.
Dames 1 kwam in Lichtenvoord tegen LIVO al snel op een 3-0 achterstand in het twee kwart. Maar
ook onze dames toonden veerkracht. In de 3e periode kwamen onze dames op een 3-4 voorsprong.
Aan het einde van de 3e periode kwamen de dames uit Lichtenvoord echter terug tot 6-5. De 4e
periode bleef spannend. Uiteindelijk zorgde Esmee voor de bevrijdende gelijkmaker: 6-6.
Onze dames staan nu op de 2e plaats met een achterstand van 2 punten op koploper SWOL 1894.
Het blijft spannend in de 1e klasse dames.
Dit weekend spelen alleen heren 2 en 3 op zondagavond in eigen huis, zie programma.

Goedkoop op vakantie en steun onze club...
Kijk op de website sponsorkliks.nl
voor meer informatie en doe er je
voordeel mee.
Op de website staan nog veel meer
bedrijven waar je voordelig kunt
shoppen en waarmee je heel
eenvoudig onze club kunt steunen.

Uitslagen

Programma

Bad- en bardiensten

ALV: bericht van het bestuur
Beste leden,
Maandag 20 november 2017 houden we een Algemene Ledenvergadering in ons clubhuis. We
zouden het fijn vinden als u daarbij aanwezig bent. Tijdens deze vergadering stellen wij met elkaar de
begroting voor komend jaar vast.
Per e-mail heeft u, als (ouder van een) lid de volgende stukken ontvangen:
•
•
•

Agenda/ uitnodiging;
Begroting 2018;
Notulen van de vorige vergadering.

Het bestuur heeft samen met de afdelingscommissies een sluitende begroting willen realiseren. Op
basis van realisme en de ambities conform het MNC jaarplan 2020, waarbij iedere afdeling zoveel
mogelijk zijn eigen kosten moet dekken, hebben we hieraan invulling willen geven. Het bestuur stelt
voor, met inachtneming van de inflatie en de verwachte resultaten voor 2017, om de algemene
maandcontributie niet te verhogen en alleen de wedstrijdbijdrage voor de afdeling waterpolo, de
trainingsbijdrage voor de afdeling wedstrijdzwemmen en de bijdrage voor het seniorenzwemmen te
verhogen.
Zoals ook op de uitnodiging beschreven, kunt u vragen voor agendapunt 7 ‘ingekomen vragen’
schriftelijk via het secretariaat inbrengen tot en met vrijdag 17 november aanstaande. Zo kunnen wij
uw vraag voorbereiden, krijgt u een beter antwoord en blijft de eindtijd van de vergadering
beheersbaar. Vragen over onderwerpen die specifiek geagendeerd zijn, kunt u bij de behandeling van
dat agendapunt uiteraard gewoon stellen.
Om het milieu te sparen stellen wij geen stukken op papier ter beschikking voor aanvang van de
vergadering.
Wij kijken uit naar uw kritische noot!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Tom van de Putte
Secretaris MNC Dordrecht
E: secretaris@mncdordrecht.nl

Evaluatietraject Sportboulevard
Beste verenigingen,
Het afgelopen jaar hebben Optisport en de gemeente Dordrecht een intensief evaluatietraject
doorlopen met betrekking tot de Sportboulevard. De evaluatie heeft ons geleerd dat:
•
•
•

er aanleiding is voor verbetering, voornamelijk op de gebieden schoonmaak en hygiëne,
onderhoudssamenwerking, inhoudelijke samenwerking en gebruikerstevredenheid;
de Sportboulevard zeer intensief wordt gebruikt met ruim 800.000 bezoeken per jaar, met
name door de verenigingen;
er behoorlijk wat ambities, behoeftes en ideeën zijn bij allerlei partijen om de organisatie en
samenwerking in de Sportboulevard te verbeteren.

In de bijlage van deze mail is de complete nieuwsbrief* met betrekking tot de lopende activiteiten en de gezamenlijke
ambities toegevoegd.
Met vriendelijke groet,

Sportboulevard Dordrecht

Rodney van Gelderen
Marketing & Communicatie

*) De complete nieuwsbrief is terug te lezen op onze website:
https://www.mncdordrecht.nl/nieuwsbrief-verenigingen-20172018-vanuit-optisport/

