Nieuws s.v. MONO
Volleybal
Het volleybalseizoen gaat in oktober weer van start onder de vlag van s.v. MONO. Elke
maandagavond kunt u (dames en heren vanaf 16 jaar) 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.
Ook hebben we in juni weer meegedaan met het volleybaltoernooi in Hellum. Alle teams uit
Overschild haalden de finalerondes op zaterdag. De Schildjers werden uiteindelijk zelfs
vierde en mochten ook de sportiviteitprijs in ontvangst nemen aan het eind van het toernooi.
Al met al was het weer een geslaagd toernooi en volgend jaar zijn we er zeker weer bij.

Aerobics
De aerobics lessen zijn inmiddels weer van start gegaan. Wil je hier ook graag aan
meedoen, dan kun je je hiervoor opgeven via s.v.mono.overschild@hotmail.nl. Je mag ook
vrijblijvend een keer een kijkje nemen op de maandagavond om 19:15 uur in dorpshuis De
Pompel.

Voetbal
Het voetbal op de zondagavond is alweer bijna ten einde. We voetballen nog door tot en met
zondag 29 september. Daarna houden we de traditionele winterstop en dan gaan we op de 1e
zondag van april in 2014 weer beginnen.

Bestuursmededeling
In september gaan we de contributie voor 2013 ophalen. De contributie bedraagt net als
voorgaande jaren € 5,- per lid.
Over de bestuursindeling kunnen we het volgende melden: Rebecca Nienhuis-Westers is
benoemd tot secretaris van de vereniging en Lisa Bos tot penningmeester van de vereniging.
We zijn nog altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden voor onze sportvereniging, meld je aan
via bovenstaand e-mailadres.

Badminton
Ook het badmintonnen gaat weer van start in oktober. Op donderdag 3 oktober zal de 1e
keer weer zijn. Tot hoelang het badminton seizoen doorloopt laten we van de badmintonners
zelf afhangen. De planning is voorlopig, net als bij het volleyballen, dat het badmintonnen
ook eind april zal stoppen.
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