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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 :

Indeling
De k.n.v.b. heeft de nieuwe indelingen bekend gemaakt voor het seizoen 2018/2019, waarin Margriet 1 zal uitkomen in de 3e klasse D Zuid 2 en Margriet 2 in de Reserve eerste klasse B Zuid 2.
Medio augustus wordt het wedstrijdprogramma bekend gemaakt.
Op 27 juli wordt de beker-indeling in de poulefase bekend gemaakt en een dag later de wedstrijdvolgorde van deze halve competitie die op 2,9 en 16 september a.s. zal worden gespeeld.
Op 23 september a.s. begint de nieuwe competitie.

Eerst bijeenkomst nieuwe selektie
Op donderdag 28 juni jl. kwam de nieuwe selectie van Margriet voor de eerste maal bijeen voor een kennismaking. Spelers, trainers en begeleiding werden voorgesteld. Pascal van Druten,
voorzitter van de TC, opende de bijeenkomst en na een Engels-talige motivatiefilm was het trainer Mark Strik die vooral aangaf dat de spelers het moeten doen, een hecht team moet worden en
zorgen dat ze er staan komend seizoen, waarna Cees v.d. Linden een gloedvol betoog hield over de medische kant en de conditie.

Website bijgewerkt
De website van Stichting Amsteleind Promotion is al zo veel mogelijk bijgewerkt.
O.a. zijn de Sportparkadressen van de tegenstanders van Margriet 1 en Margriet 2 bijgewerkt.
Dat niet alleen, ze kunnen nu ook als pdf-file gedownload worden.
Eind juli wordt het bekerprogramma op de site gezet en de tweede helft van augustus zal ook het volledige competitieprogramma op de site staan.
Kijk eens rond en reageer als u opmerkingen heeft of suggesties.

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 gedurende de zomerstop, indien er nieuws is.

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.

