Nieuws s.v. MONO
Bestuur
Op de afgelopen ledenvergadering hebben we afscheid
genomen van Hero van Maar, Tjaart van Maar, Rob
Gramberg en Jorn Gramberg als bestuursleden. Langs deze weg willen we de heren nogmaals
bedanken voor hun inzet voor de sportvereniging in de afgelopen jaren. Nieuw in het bestuur
zijn Erik Pen, Lisa Bos en Rebecca Nienhuis. We zijn nu vooral druk met de invulling van de
diverse functies binnen het bestuur. Binnenkort kunt u hier meer nieuws over verwachten.
Volleybal
Het volleybalseizoen gaat in oktober weer van start onder de vlag van s.v. MONO. Elke
maandagavond kunt u volleyballen in het dorpshuis vanaf 20.30 uur. We beginnen op
maandag 7 oktober en we stoppen eind april met het volleybal. U kunt per keer betalen en de
kosten bedragen € 2,- per avond.
Op dit moment zijn de volleyballers druk aan het oefenen voor het toernooi in Hellum, dat
komende week al voor de 15e keer wordt georganiseerd door stichting Aigenwies.
Kindergym
Wegens onvoldoende deelname zijn we genoodzaakt om te stoppen met het kindergym. Tot
aan de zomervakantie gaan de lessen door, waarna we afscheid nemen van juf Wendy.
Aerobics
Na de zomervakantie gaat het aerobics weer van start. Je kunt je hiervoor opgeven via
s.v.mono.overschild@hotmail.nl. De kosten hiervoor bedragen € 120,- voor het hele seizoen.
Voetbal
Het voetbal op de zondagavond is alweer in volle gang. Iedereen kan hier aan meedoen, ook
de ietwat minder begaafde voetballers. Lijkt het je leuk om te doen kom dan zondagavond
tegen 18:45 uur naar het sportveld. Op 24 augustus organiseren we het veldvoetbaltoernooi
met aansluitend een barbecue voor wie maar wil, meer
informatie hierover volgt binnenkort.
Wandeltocht
Onlangs hebben we weer de wandeltocht “Rondom ’t
Schildmeer” georganiseerd. Met 172 wandelaars was dit
wederom een groot succes. Gelukkig zat het weer erg mee op
deze dag, wat mede heeft gezorgd voor het hoge aantal
deelnemers. Zonder onze vrijwilligers was het niet gelukt om
van deze dag zo’n succes te maken. Hierbij willen we een ieder
die mee heeft geholpen nogmaals bedanken.
Namens s.v. MONO
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