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Afsluiting sportseizoen
We sluiten dit sportseizoen af met een leuke activiteit van jouw eigen
sportafdeling. Van je trainer/begeleider heb je vast al gehoord wat je
gaat doen, of je hebt dit inmiddels al gedaan.
In week 36, de eerste schoolweek, starten de lessen weer.

Burendag
Op zaterdag 24 september is het nationale burendag. De commissie
welzijn Zoutelande is hiervoor een leuke middag aan het organiseren
voor de inwoners van jong tot oud in Zoutelande. Dit doen ze o.a.
samen met onze vereniging. De middag is bedoeld voor iedereen die in
Zoutelande woont en zin heeft in leuke festiviteiten! Deze zijn rondom
het terrein van school, gymzaal en de gemeenschappelijke ruimte.
Meer informatie volgt nog, maar de datum kun je alvast noteren!

Collecte Kinderhulp
In april/mei hebben diverse vrijwilligers weer gecollecteerd voor het Nationaal
Fonds Kinderhulp. De opbrengst was € 704,05. Voor 80% gaat dit naar
kinderen in Nederland, de overige 20% van de opbrengst is voor onze
vereniging en gebruiken we voor leuke extraatjes. Alle collectanten bedankt
voor het rondgaan en iedereen natuurlijk voor jullie giften!
Demodagen Jazz  winnaar is bekend!
De afdeling Jazz heeft op zaterdag 2 april j.l. meegedaan met de demodagen in de
Kruitmolen. De juryrapporten zijn binnen en Jazz 1 is uitgekozen om te dansen in de
schouwburg. Dit zal zijn op vrijdag 7 oktober a.s. We willen hierbij trainster Lisette en
de meiden van Jazz 1 feliciteren met deze knappe & leuke dans prestatie! Veel
succes gewenst in de schouwburg met ‘Kusjessoldaten’ van K3.

Rabo Clubkas Campagne
Sportvereniging Willebrord heeft dit jaar ook weer meegedaan met de Rabo
Clubkas Campagne. Dankzij jullie stemmen hebben we hiervoor een bedrag
ontvangen van € 554,-. Iedereen weer hartelijk dank voor jullie stem!
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Afscheid bestuurslid
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering hebben we
afscheid genomen van Judith Verschuur (secretaris). Ze
heeft ruim 12 jaar grote inzet getoond voor de vereniging,
waar we natuurlijk erg blij mee zijn geweest. Judith: via
deze weg ook nog hartelijk bedankt!

Data om te noteren
Burendag, leuke festiviteitenmiddag
Optreden schouwburg Jazz met ‘Kusjessoldaten’

: zaterdag 24 september
: vrijdag 7 oktober

Meer info over deze activiteiten volgen nog.

Met sportieve groeten en alvast een fijne zomervakantie gewenst,
Het bestuur van SV Willebrord
Chantal Koole
Marjolein van Noort
Cor Wattel
Jolanda Cijsouw
Yolande Dek
Sabine Koppejan

Voorzitter en ledenadministratie
Penningmeester
Bestuurslid judo en jiu jitsu
Bestuurslid peuter- en kleutergym en sportief fit
Bestuurslid jazz
Bestuurslid turnen en hardloopgroep

Voor meer informatie en contactgegevens zie onze website: www.svwillebrord.nl
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