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Van de redactie:
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.

Dames 1 in voorbereiding
Don 17/9 20.15 uur
Zat 19/9 19.30 uur
Don 24/9 20.30 uur
Zat 26/9 19.30 uur

Zenderen V.
Olympia
Olympia
Olympia

Olympia
Nieuwegein
D.S.V.D. A1
L.H.C.

De thuiswedstrijden worden in principe in S.C.H.
(Veldwijk). De wedstrijd tegen Zenderen Vooruit wordt in
Borne gespeeld.

Donar

Jeugd let op!
Ter stimulering ontvangen jullie per team van ieder
verkocht lot een bedrag van € 0,50 retour. Dit bedrag
mogen jullie als team besteden aan b.v. een leuk
teamuitje. Op deze manier kunnen jullie als team veel geld
verdienen, doe dus extra je best.
Daarnaast krijgen de drie beste verkopers een leuke prijs
en het team wat gezamenlijk de meeste loten verkoopt
krijgt een clinic aangeboden van dames 1.
Wij hopen dat we dit jaar een geweldig resultaat zullen
neerzetten. Heel veel succes met de verkoop van de loten.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur HV OLYMPIA

Heren 1 Donar in voobereiding
Zat 19/9 xx.xx uur

uitgedeeld en het is de bedoeling dat je deze begin
november weer bij je coach inlevert. De loten worden
daarna tegen contante betaling afgeleverd.

De Gazellen

Grote clubactie gaat weer van start!!!!!!!!!!!!!!!

Vernieuwde spelwijze E-jeugd
Zoals al eerder aangekondigd speelt vanaf seizoen 20152016 de E-jeugd volgens een nieuwe spelwijze. Het NHV
heeft hier een folder over uitgebracht.
Download HIER DE FOLDER van onze website.

Verjaardagen komende week

Zoals jullie weten doen wij als vereniging ieder jaar mee
aan de grote clubactie. Dit initiatief is ter ondersteuning
van vele verenigingen in Nederland, waarbij 80% van de
opbrengst naar de eigen vereniging gaat. Elk jaar levert dit
de vereniging aardig wat geld op. De loten kosten € 3 per
stuk. Hiervan gaat 80% naar de club dus dat is voor elk lot
€ 2,40!!! De loten kopers kunnen prachtige prijzen winnen
met als hoofdprijs een bedrag van maar liefst € 100.00,00
Wanneer is de actie?
De Grote Clubactie start zaterdag 19 september. Vanaf die
dag mag je beginnen met de lotenverkoop. Je mag de loten
verkopen aan wie je maar wilt, te beginnen bij je familie,
vrienden, buren, enz.. Misschien is het handig om nu alvast
iedereen in je omgeving te waarschuwen dat je binnenkort
langskomt. Wij vragen jullie om voor de club zoveel
mogelijk loten te verkopen. Met de opbrengst kunnen we
heel veel leuke dingen doen! Probeer allemaal in ieder
geval 5 loten te verkopen maar hoe meer hoe beter.
Wat is de bedoeling?
Het verkopen van de loten is heel eenvoudig. Ieder jeugdlid
krijgt een verkoopboekje. In het verkoopboekje vind je een
intekenlijst (voor 20 kopers), bedankbriefjes en
deurstickers. Op de intekenlijst kun je de gegevens van de
lotenverkoper invullen. Eén lot kost € 3,00 maar het zou
natuurlijk super zijn als men meer loten wil kopen!
De verkoopboekjes worden deze week bij de trainingen

Femke van het Bolscher

16 september

Daniëlle Gantevoort

16 september

Joep Teesink

20 september

Henk Versteeg

20 september

Leon de Wal

20 september

Bert Gruben

23 september

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag
gewenst!!!

Facebook en twitter
Volg ons op Facebook Olympia, Twitter Olympia &
Facebook Donar

