Nieuwsbrief nr. 136 jaargang 12

September 2016

Hallo allemaal,
Aan de inzendingen te zien is iedereen weer druk bezig om na de vakantie zijn werk,
school, en andere bezigheden op te pakken. Dit keer een korte leuke nieuwsbrief met
onder andere info over de sportmarkt op zaterdag 17 september, heb je tijd kom ons
dan helpen op de sportmarkt. (zie bericht over facebook )
In oktober zal er vast weer een volle nieuwsbrief komen.
Veel leesplezier.

IInnhhoouudd::
1.
2.
3.
4.
5.
6.

..

All In op facebook
Opvolger gezocht voor de nieuwsbrief
Verjaardagen
Ledenmutaties
Competitie links
Contactinformatie

Opbrengst Juli €0.56
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Wisten jullie al dat er op facebook geregeld actuele informatie verschijnt over
gespeelde wedstrijden en andere bezigheden.
Hieronder een paar recente plaatsingen.
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Hallo Allemaal,
Afgelopen 11 jaar heb ik met veel plezier de nieuwsbrief van
All In verzorgd.
In 2005 had ik het stokje overgenomen van de makers van
papieren clubblad destijds.
Nu is het tijd geworden om het weer door te geven.
Of het voortzetten in dezelfde vorm, of via een sociaal media
gaat is helmaal de keus aan degene die het voort wil zetten.
Ik ga het jaar 2016 nog helemaal afmaken, of tot er eerder
een opvolger is. Voel je je geroepen om dit over te nemen,
meld je dan bij nieuwsbrief@allinveldhoven.com
Aan ingezonden stukken is geen gebrek, publiceerwerk is er genoeg.
Frank van Beek (nieuwsbrief All In)
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In deze maand feliciteren we:
03 september:
03 september:
05 september:
17 september:
17 september:
18 september:
26 september:

Pim van Sambeeck
Ifrensley Mathilda
Gannon Stanukinas
Raymond van Gemert
Finn Tramonte
Ronan Das
Jeffrey Jonkers

03 oktober:
03 oktober:
04 oktober:

Sil van Kollenburg
Mathijs Weistra
Jasper de Roeck

Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Nieuwe leden,
--

Opgezegd,

Quincy Petronilia
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(klik op logo)

Senioren 1:

Aspiranten 1:

2de klasse B

2de klasse h

Senioren 2:

Aspiranten 2:

5de klasse B

3de klasse L

Junioren:

Pupillen:

2de klasse A

3de klasse N

(Slowpitch en Beeballers hebben een eigen competitie)
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Nieuws of opmerkingen voor in de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom.
Sturen naar: nieuwsbrief@allinveldhoven.com
Website:
http://www.allinveldhoven.nl
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@allinveldhoven.com
Contributie: IBAN: NL16 INGB 0004 4585 31 t.n.v. VHSV All In
Ben je geen lid, maar wil je wel nieuwsbrieven van All In ontvangen, stuur dan een mail
met onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” naar nieuwsbrief@allinveldhoven.com.
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