Beste MNC'ers,
Via deze weg willen we jullie alvast warm maken voor de 3e SuperSaturday, die volgende
week zaterdag gaat plaatsvinden. Noteer 3 februari vast in je agenda. In de volgende
polomail meer info.

Gezocht: vrijwilligers voor Nederland-Spanje
Op 13 februari wordt de interland Nederland-Spanje
georganiseerd in Dordrecht. We zoeken nog ongeveer
30 vrijwilligers voor diverse taken.
Kom jij ook helpen? Dan gaan we er met elkaar een
mooi evenement van maken.
Klik hier als jij wilt helpen om een mooi evenement te
organiseren.

De kaartverkoop is gestart en loopt via de KNZB site.
Klik hier om kaarten te bestellen.

Let op: clubhuis sluit om 1.00 uur
Het bestuur wil iedereen verzoeken om het clubhuis
uiterlijk te verlate om 1.00 uur. Voor die tijd moet het
clubhuis veegschoon zijn.
Het gebeurt soms dat bardiensten het clubhuis te lang
open houden. Niet doen: daar kunnen we als
vereniging onnodige problemen mee krijgen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Gezocht: witte en blauwe cap
In de afgelopen tijd ben ik 2 caps kwijtgeraakt: wit en blauw nummer 8.
Heeft iemand deze caps misschien gevonden?
Ik zit in Cj2 met als trainer Luuk Ceelie. Bij voorbaat dank voor je reactie.
Met vriendelijke groet,
Klaas van der Plaats

We ontvingen een opmerkelijk verzoek t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen in maart.
Omdat we het maatschappelijk belang van verkiezingen graag ondersteunen, plaatsen we
het bericht.
Op woensdag 21 maart gaan we weer naar de stembussen! We gaan stemmen voor een nieuwe
gemeenteraad.
Timing zoekt daarom veel kandidaten die ons en de gemeentes willen helpen met het tellen van de
uitgebrachte stemmen.
Het gaat hierbij om een paar uur werk in de avond van woensdag 21 maart. Het zal starten om 20:45
uur en je zal ongeveer rond middernacht klaar zijn.
Het uurloon is € 10,93
Heb je interesse? Of wil je meer informatie?
Bel of mail ons gelijk even!
Telefoonnummer: 088 – 501 50 55
Email: Drechtsteden@timing.nl
Adres: Burgemeester de Raadtsingel 93C, Dordrecht
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Met sportieve groet,
René

