
Beste MNC-ers, 
 
In deze polomail staan een paar belangrijke mededelingen. Lees de informatie zorgvuldig 
door en zorg dat je actief betrokken blijft bij onze club. 
We beginnen echter met wel verdiende felicitaties voor een echt TOPTEAM: 
 

CJ2 KAMPIOEN!! 

 
 
 

Zaterdag heren 1 thuis: kom je ook kijken? 

 
 
 

  



Uitnodiging Algemene Leden Vergadering: 29 april 
Namens het MNC-bestuur aankondiging voor de Algemene Leden Vergadering maandag 29 april 

19.30 uur in het clubhuis. Helaas tijdens de meivakantie, maar qua planning komt dit het beste uit. 
Onderwerpen zijn onder andere de jaarrekening 2018 en jaarverslag van de watercommissies. Komt 

allen en praat mee of laat u informeren! 

Nadere informatie volgt via het clubhuis en persoonlijke uitnodiging aan de leden. 

 
 

Update MNC-clubhuis 
Beste MNC'er, het bestuur heeft aan een aantal leden gevraagd om met voorstellen te komen om 
van de kantine van MNC een clubhuis te maken welke een huiselijke sfeer uitstraalt waar de leden 
graag willen komen. Mede met behulp van de gelden welke via u door deelname aan de 
Vriendenloterij tot stand is gekomen kunnen wij deze doelstelling realiseren.  
Hierbij hebben we jullie hulp hard nodig, zowel jouw mening als jouw kracht!  
 
Onderstaand vindt u een link naar een enquête. Dit formulier kan meermaals worden ingevuld, voor 
zowel ouder(s) als kind(eren). De behoeftes van onze kleinste leden zijn voor ons net zo belangrijk als 
alle andere meningen. Door deze meningen samen te voegen, hopen wij tot een plan te komen 
waarbij we aan de meeste wensen kunnen voldoen. Mocht je ons willen steunen in de vorm van 
ideeën (in de vorm van foto's), of wil je ons helpen met het realiseren van de nieuwe kantine, door 
middel van contacten, krachten of dergelijke? Je kunt ons altijd mailen op KantineMNC@gmail.com  
Bij voorbaat dank voor het invullen van deze enquête. Hierbij de link naar de enquête, je kan hem tot 
uiterlijk 12 april 2019 invullen! Doe dat dus op tijd! 
Klik hier om de enquête in te vullen.  
 
We hopen op jouw medewerking! 
Met vriendelijke groet, 
Marith van der Hoek  
Sharon Philippo  
Dennis Kweldam 
Loretta Westrik  
Danny Advocaat  
Marco Blaak  
Bo van der Matten 

 
 

Belangrijk bericht van Optisport 
Beste Allen, 
 
Het is helaas gebleken dat we te maken hebben met insluiping in de Sportboulevard. Ik vraag jullie 
met klem om ervoor te zorgen dat waardevolle spullen niet in kleedkamers worden achtergelaten, 
deuren gesloten worden gehouden, geen pionnen of tassen tussen de deuren worden gezet en er 
geen buitendeuren op de welbekende “knip” worden gezet. Ook gisterenavond toen ik naar huis ging 
stond de deur van de scholiereningang aan de achterzijde weer op de “knip”. Dit werkt diefstal in de 
hand. Dus nogmaals jullie aandacht hiervoor en graag ook delen met jullie leden. 
 
Dank voor jullie medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
Optisport Sportboulevard Dordrecht  
 
Dennis van Rijswijk  
Locatiemanager & Productmanager Ijsbanen 

mailto:KantineMNC@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo_IRlq6QIEAB4qnwed5hz-bCYwSmSaupAilQSfbeEiyptsw/viewform


 

Programma 

 
 

Uitslagen 

 
 

  



Bad- en bardiensten 

 
 
Met sportieve groet, 
René 
 


