
  

 

Nieuwsbrief nr.1 

 

4 oktober 2020 

 
Seizoen 2020-2021  
Eerste nieuwsbrief van seizoen 2020-2021. Met als belangrijkste onderwerp,… 

De Willaert is weer open!! 

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Donderdag 29 oktober om 20:35 uur, is onze jaarlijkse ALV.  

Een belangrijk moment waarin we terugblikken op afgelopen seizoen en  

vooruit kijken naar wat er op ons af komt.  

(5 over half, zodat ook de trainees van de donderdag op tijd aanwezig kunnen zijn) 

 

Een uitnodiging voor 29 oktober zal op kort termijn naar alle leden worden verzonden. 

 

Sportzaal de Willaert 
Vorig jaar werd deze nieuwsbrief geopend met de never ending story over de Willaert. Maar eindelijk 

is het dan zo ver! De Willaert is ingrijpend verbouwd. Met ingang van 5 oktober kunnen we weer 

gebruik maken van de sportzaal. 

 

 
 

http://selby.mmnt.nl/


De verbouwing is niet geheel afgerond. Zo is bijvoorbeeld de nieuwe ontmoetingsruimte nog niet 

klaar, de nieuwe entree moet nog van logo’s worden voorzien en onze kast heeft nog geen planken. 

Maar het belangrijkste is nu klaar en de zaal en de kleedruimtes kunnen en mogen vanaf nu gebruikt 

worden!  

 

Wat is er allemaal vernieuwd? 

* Nieuwe vloer 

* Nieuwe verlichting 

* Nieuwe entree 

* Looproute voor gasten 

* en een hoop andere zaken 

 

Op zondag 4 oktober had het 1e jeugdteam de primeur om als eerste in de nieuwe zaal te spelen. 

 
 

Kom ook spelen! 

Op maandag is er eerst competitietraining voor de 3 competitieteams 

van Selby. Dat is van 19.00 tot 20.00 uur 

Vanaf 20.00 uur kan er vrij gespeeld worden door alle recreant 

spelers (volwassenen). 

 

Als je nu op de donderdag speelt en traint, dan kan je ook op 

maandag vrij spelen. Kom dus ook!! 



Jaarlijks clubblad 

Binnenkort zal het jaarlijks clubblad weer verschijnen. Hierin zal dan meer informatie worden 

gedeeld over de trainingen, de zaal, de nieuwe sportverenigingen die in de Willaert komen en de 

zaalhuur verhoging. Ook zal het financieel jaarverslag, een bijdrage van de jeugdcommissie en een 

bijdrage van de nieuwe trainer in het clubblad worden opgenomen. 

 

De notulen van de algemene ledenvergadering oktober 2019 en de agenda voor 29 oktober 2020 

worden via het boekje gecommuniceerd.   

 

Onze sponsors (klik op logo om naar de website te gaan) 

           

http://eetvilla.nl
https://www.f-sports.nl/
http://www.bowlingoverhees.nl/

