Beste MNC'ers,
We beginnen deze polomail in de kelder van het waterpolo met een mooie uitslag voor onze
mannen van heren 9:

Door dit resultaat hebben onze mannen 4 punten voorsprong op het nog puntloze ZPB.
Proficiat, mannen.

Winst voor dames 1 en heren 1

Zaterdag dames 1 thuis: kom je ook kijken?

Zaterdag spelen onze dames (2e) in eigen huis tegen Het Y (4e). Zorg dat je erbij bent, want
dames 1 wil de 2e plaats heel graag vasthouden.
Tot zaterdag.

Vissentoernooi: 30 december

Zondag 30 december vindt het jaarlijkse Vissentoernooi weer plaats. Schrijf de datum vast in
je agenda. Nadere informatie volgt.

Nieuws van de Sponsorstichting

Beste MNC jeugdleden, ouders en/of verzorgers,
Zoals wellicht gezien en of gehoord heeft MNC Dordrecht een sponsorovereenkomst
getekend met ARENA Waterinstinct.
Dit betekent dat de JAKO kleding dit seizoen voor de laatste keer is verstrekt aan de
jeugdteams, aan het eind van het seizoen moeten we dit innemen en willen we het gaan
vervangen voor de nieuwe ARENA kleding
Om vanaf volgend seizoen de jeugd weer in een nieuw tenue (shirt+broek) te steken is veel
geld nodig.
De Sponsorstichting MNC heeft hiervoor een actiecomité gevraagd om dit geld door middel
van leuke acties en wellicht nieuwe sponsors in te zamelen.
De 1e actie wordt deze week al op gestart, de verkoop van de overheerlijke MNC
Pepernoten.
Elke jeugdspeler wordt gevraagd minimaal 10 zakjes (€ 2,50 per stuk) te verkopen waarmee

al direct een grote stap kan worden gezet naar de nieuwe tenues.
De bedoeling is om aan het einde van dit seizoen voldoende geld te hebben ingezameld om
voor het seizoen 2019/2020 ieder jeugdlid weer in een nieuw tenue te kunnen steken. Als de
inzameling een succes wordt kunnen we al eerder beginnen met bestellen van de nieuwe
kleding.
Op woensdagavond en vrijdagavond kunnen de zakjes worden afgehaald (en liefst direct
worden afgerekend). In de kantine bij Marco Blaak
Het actiecomité
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Met sportieve groet,
René

