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IN DEZE MOLENVENNER
SENIOREN MIX TOERNOOI 24 JUNI
VRIJWILLIGERSAVOND
GEBRUIK PARKEERPLAATS

ONTHULLING BORD ERELEDEN & LEDEN VAN VERDIENSTE
ALS RUN
GEBRUIK BALLEN EN MATERIALEN

SENIOREN MIX TOERNOOI 24 JUNI
De commissie voetbalzaken organiseert als afsluiting van het
seizoen op zondagmiddag 24 juni het seniorenmix toernooi. Alle
spelers van de senioren, dames, veteranen en de A-jeugd worden
gemixt en spelen in een 7 tegen 7 toernooi. Aanvullende informatie
wordt via de leiders binnenkort bekend gemaakt. Om de overgang
van de A-jeugd (onder 19) naar de senioren een impuls te geven is
de commissie in gesprek met de leiders en trainers van de A-jeugd.
Om nader kennis te maken met de senioren leek het alle partijen
een goed idee deze jongens en meiden aan te laten sluiten tijdens
de seizoensafsluiting.
VRIJWILLIGERSAVOND
Zet het alvast in uw agenda! De jaarlijkse vrijwilligersavond wordt dit
jaar georganiseerd bij Stiphout Vooruit op vrijdagavond 22 juni. Alle
vrijwilligers van Stiphout Vooruit zijn dan samen met hun partners
uitgenodigd. Elke vrijwilliger ontvangt hier nog een persoonlijke
uitnodiging voor. Ook interesse om een steentje bij te dragen
binnen onze vereniging? Neem contact op met leden van het hoofdof jeugdbestuur.
GEBRUIK NIEUWE PARKEERPLAATS
Onlangs is de nieuwe parkeerplaats geopend. Toch valt het ons
op dat de weg naar het Molenven nog volop wordt gebruikt als
parkeerplaats, met overlast voor fietsers en omwonenden. We
hebben hier als bestuur ook klachten over ontvangen. Mogen we u
vriendelijk doch dringend verzoeken de parkeerplaats te gebruiken
zodat de veiligheid toeneemt.

ALS RUN
In een eerdere nieuwsbrief werd aangekondigd dat er dit seizoen
een ALS run plaats zou vinden. Stiphout Vooruit is maatschappelijk
partner van ALS en wil via deze sponsorloop aandacht vragen voor
deze ziekte. Door de vele afgelastingen is het voetbal programma
tot aan de zomervakantie propvol met inhaalwedstrijden. Het
bestuur heeft besloten de ALS run te verschuiven naar het begin
van het nieuwe seizoen.

ONTHULLING NIEUW BORD ERELEDEN EN LEDEN VAN
VERDIENSTE
Op Hemelvaartsdag speelt het vaandelteam een thuiswedstrijd
tegen MVC. Na de wedstrijd wordt rond 17.00 uur een nieuw bord
onthuld met daarop alle ereleden en leden van verdienste. Het oude
bordje is al even verwijderd en deze prominenten van de vereniging
verdienen een mooie nieuwe plek op een prominente plaats. Alle
ereleden en leden van verdienste ontvangen een persoonlijke
uitnodiging om aanwezig te zijn. Het bestuur nodigt alle leden en
supporters ook uit om bij de onthulling aanwezig te zijn.

GEBRUIK BALLEN EN MATERIALEN
Het bestuur ontvangt regelmatig klachten over het gebruik en de
beschikbaarheid van materialen en ballen om mee te trainen. Helaas
constateert het bestuur dat er wekelijks door de vrijwilligersploeg
ballen, pilonnen en andere materialen opgeruimd moeten worden
na een trainingsavond. We willen alle trainers dan ook verzoeken
goed op te letten of alle spullen die gebruikt worden ook weer mee
naar binnen gaan. Met een bosrijk sportpark is het belangrijk hier
extra aandacht op te vestigen want het dure materiaal verdwijnt als
sneeuw voor de zon.

