NIEUWSBRIEF
Oss, 19 maart 2018, nr. 2018-07

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van de Stichting en van het wel en wee van de selectieteams van r.k.s.v. Margriet.
Voor een dagelijkse update van alle nieuws, uitslagen en standen kunt u terecht op onze website :

Margriet 1 tegen TGG afgelast
Margriettrainer Mark Strik zag al op zaterdag dat het gehele programma in Zuid 2 was afgelast. Er werd zondag nog wel geoefend tegen TOP (1-5), maar nu moet men zich weer focussen op a.s.
zondag als het weer ten minste meewerkt. De strijd is dan in eigen huis tegen Heeswijk dat 2 plaatsen hoger staat en 2 punten meer heeft dan Margriet.

Uitnodiging:
U bent van harte welkom bij deze wedstrijd die om 14.30 uur aanvangt.
De VEGA business lounge is geopend vanaf 14.00 uur tot 17.15 uur en wij ontvangen u graag met een drankje en een hapje.

Technische Commissie Margriet werkt aan selektie 2018/2019 (7).

Deze week is bekend geworden dat Anthony van Zuijlen en Wesley Vogels volgend seizoen niet meer voor Margriet uitkomen. Beide spelers gaan na één seizoen op zoek naar een nieuwe club.

Margriet 2 tegen HVCH 3
Ook Margriet 2 zag door de algehele afgelasting afgelopen zondag haar wedstrijd niet doorgaan. Komende zondag wordt ook thuis gespeeld tegen HVCH 3, aanvang 12.00 uur.
De Margrieters zijn aan hun stand verplicht om 3 punten te halen tegen de Heesche ploeg die op de één na laatste plaats staan met 21 punten minder. Dit zeker om in het spoor te blijven van
koploper DAW 2 dat 2 punten meer heeft dan de Ossenaren en tegen Boskant wel de winst zullen behalen.

Deze nieuwsbrief wordt u gezonden op basis van het sponsorlidmaatschap van u of uw bedrijf van de onafhankelijke
Stichting Amsteleind Promotion, de Business Club van rksv Margriet.

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten 26 maart 2018

Disclaimer
Indien u geen prijs stelt op de toezending van deze nieuwsbrief, of deze aan een andere persoon binnen uw bedrijf moet worden gezonden, kunt u dit HIER UITSCHRIJVEN EN/OF WIJZIGEN.

