Nieuwsflits
van
C.V.V. EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN
Hallo volleyballers,

Incasso.

Incasso. Voor de zomervakantie heb ik geld proberen te innen. Maar zag afgelopen week dat het
niet goed was gegaan. Op 22 oktober 2014 wordt opnieuw een poging ondernomen om het 3e &
4e termijn van seizoen 2013-2014 te innen. Dit zijn dan ook nog de oude bedragen van het vorig
seizoen. Zodra deze incasso is gelukt, zal ik de 1e termijn 2014-2015 gaan innen (ca. 30 oktober
2014). Met de bedragen die zijn vast gesteld tijdens de ledenvergadering afgelopen juni.
Even alles op een rijtje.

Senoiren
Jeugd
donateur
Bijdrage competitie NVC

Tot en met seizoen
2013-2014
€ 11,- p/m
€ 6,75 p/m
€ 1,- p/m
€ 2,50,- p/j

M.i.v. van seizoen
2014-2015
€ 9,- p/m
€ 5,- p/m
€ 1,- p/m
€ 2,50,- p/j

Incassodata seizoen 2014-2015
1e termijn
30 oktober 2014
e
2 termijn
15 december 2014
e
3 termijn
15 februari 2015
e
4 termijn
15 april 2015

4 team actief tijdens volleybaltoernooi 1 november 2014
De jeugd van diverse kerken uit Roodeschool / Uithuizen en Uithuizermeeden organiseert het
volleybaltoernooi, waaraan iedereen vrij kan meedoen. Het inleg geld wat gevraagd wordt gaat
naar een goed doel. Dit jaar Mission Possible. Spontaan hebben aangemeld: 2 recreanten teams, 1
dames team en een 1 jeugd team. Om 18.45 uur start het toernooi.

De dames spelen dit seizoen geen competitie.
De dames spelen dit seizoen geen competitie. Doordat 2 spelers om gezondheidsredenen voorlopig
zijn afgehaakt heeft het team moeten besluiten om niet mee te doen met de NVC competitie.
Helaas, op naar volgens seizoen.

De jeugd gaat los in de NVC.
Onze beide jeugdteams doen wel mee met de NVC competitie. De 1e thuiswedstrijden voor
beide teams zijn 3 november en 8 december aanvang 19 uur.

Trainingstijden
Team
Jeugd 1
Jeugd 2
Dames / meiden
Recreanten

w w w .cvv.excelsior.nl

Dag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

Tijdstip
18:15 tot 19:15
18:15 tot 19:15
19:30 tot 21:00
19:45 tot 21:00

Trainer
Willeke Knol (Joanne) 06-27872614
Lisa Bergsma 06-81124435
Willeke Knol 0595-42 29 83
Janet Kamminga 0595- 41 29 17
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