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Opgericht 1 december 1949

Op 2 april a.s. houdt onze sportvereniging weer haar jaarlijkse ledenvergadering.
In deze Schildjer Proat is daarvoor een oproep geplaatst.
De relevante stukken van deze vergadering kunt u een week voor aanvang van de vergadering
toegestuurd krijgen via e-mail. Een verzoek daartoe richt u aan s.v.mono.overschild@hotmail.com.
Hoewel de agenda de normale zaken omvat zal er toch het nodige te bespreken zijn.
Er treden tenminste 3 bestuursleden af, die zich niet meer herkiesbaar stellen. Er zijn een paar
kandidaten gevonden die vacatures in het bestuur willen invullen, maar wij hopen natuurlijk op meer
kandidaten. Er moet de komende jaren behoorlijk worden aangepakt. Wil je als bestuurslid onze
vereniging meehelpen een nieuwe, heldere koers te varen geef je dan op bij Erwin van der Laan of
stuur een e-mail naar s.v.mono.overschild@hotmail.com.
Zo’n ledenvergadering leidt natuurlijk al snel de aandacht af van waar het bij ons om gaat: het
actieve sporten.

In januari jl. hebben we weer in de zaal gevoetbald. Dit keer alleen met deelnemers uit
Overschild. De teams waren verdeeld over twee poules: een jeugdpoule en een seniorenpoule.
Na een spannend toernooi werd in een zinderende finale duidelijk dat de Oude Knarren net iets tekort
kwamen. Gebr Ko (Jeroen en Rick) gingen er met de beker vandoor.

Rebecca (onze “aerobicsjuf”) heeft haar lessen op maandagavond weer hervat. Om 19.15
uur gaat in de sportzaal de muziek aan en kan er worden gewerkt aan buik- en andere spieren. Er is
nog volop ruimte om mee te doen. Lekker een uurtje intensief bewegen? Kom eens langs.

Het aantal badmintonners blijft stabiel, maar er is nog ruimte over. Op
donderdagavond om 19.30 uur worden de netten opgehangen in de sportzaal en kan er op drie banen
worden gespeeld. Enkelspel, dubbelspel, alleen mannen, alleen vrouwen, zelfs gemengd is mogelijk.
Om 21.00 uur wordt de boel weer opgeruimd en kan aan de bar de partijtjes worden geanalyseerd.

