Lobith – Tolkamer, Augustus 2019
Beste volleybalsters en volleyballers van ROHDA,

Een nieuw volleybalseizoen staat weer voor de deur. Middels deze nieuwsbrief wil het nieuwe bestuur
jullie op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes.
Wellicht later dan jullie gewend zijn, maar wij zijn nog even zoekende in de acties die we moeten doen.
We hebben wel heel veel zin in het nieuwe seizoen en hopen dat onze leden dat ook hebben.
De trainingen starten op dinsdag 20 en/of donderdag 22 augustus. Dit is afhankelijk van je
trainingsavond. De CMV jeugd start donderdag 22 augustus weer.
We zijn nog druk doende om voor ons damesteam een train(st)er te bemachtigen.
De definitieve indeling van de trainers voor de CMV jeugd zal bij de eerste training op 22
augustus bekend gemaakt worden.
Graag nodigen wij op donderdag 12 september 2019 om 18.00 uur alvast alle ouders van de CMV
jeugd uit voor een korte bijeenkomst in de sporthal om de verwachtingen voor komend seizoen
te bespreken.
De teamindeling kun je vinden in de bijlage.
De recreanten hervatten de gezellige volleybalavonden op dinsdag 20 augustus.
De competitie start op zaterdag 21 september 2019. De data voor de
circulatievolleybaltoernooien zijn nog niet bekend. Deze zullen we met de CMV leden delen als
deze bekend zijn.
De contributie voor het seizoen 2019/2020 per maand (incasso gaat per kwartaal):
Senioren
€ 14,00
A, B, C jeugd
€ 13,00
CMV jeugd
€ 12,00
Recreanten
€ 14,00
Het inschrijfgeld NEVOBO voor deelname aan de competitie is voor het hele seizoen 2019/2020:
Senioren
€ 50,00
A, B, C jeugd
€ 35,00
CMV jeugd
€ 10,00
We willen jullie wijzen op de website van ROHDA. Deze zullen we de komende tijd verder
actualiseren. Op deze site is allerlei nuttige en leuke informatie te vinden over de
volleybalvereniging ROHDA, de teamindelingen, de competitie, het kledingfonds en nog veel
meer. Het adres van de website is:
www.rohda.net

Via facebook zijn wij ook te vinden:
www.facebook.com/volleybalvereniging.rohda
Het bestuur is, behalve persoonlijk, ook bereikbaar via mail. De vereniging heeft als e-mailadres:
volleybal@rohda.net
We wensen alle leden van onze vereniging, na een goede vakantie, een mooi, sportief seizoen toe.
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