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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 :

Margriet a.s. zondag 2 september tegen MOSA'14 in de beker.
In de poule-fase van de bekerstrijd om de districtsbeker Zuid 2 speelt Margriet a.s. zondag om half drie tegen MOSA'14 de eerste bekerwedstrijd. U bent van harte welkom.
Omdat Margriet in de poule maar 2 tegenstanders heeft, spelen de ze geen drie, maar twee wedstrijden. Het weekend van 8/9 september heeft Margriet geen bekerverplichtingen, maar speelt dan
op zaterdagavond 8 september een oefenwedstrijd thuis tegen Nulandia, aanvang 19.00 uur.

Margriet 1 won overtuigend het Openingstoernooi bij RKDVC
Op zaterdag 25 augustus nam Margriet 1 deel aan het Openingstoernooi in Drunen. Margriet wist alle drie de wedstrijden te winnen.

Margriet 2
Ook Margriet 2 is al weer enkele weken in training en zag helaas de eerste oefenwedstrijd niet doorgaan. Afgelopen zondag werd voor het eerst geoefend tegen SDDL 1 en werd met 2-0 verloren.
Komende donderdagavond 30 augustus 20.00 uur oefent Margriet 2 thuis tegen EVVC 2.

Beker
Op zondag 2 september moeten ze gelijk vol aan de bak in de eerste bekerwedstrijd tegen HVCH 2. Deze wedstrijd wordt op de thuisbasis Sportpark Amstelhoef gespeeld en vangt aan om 11.00
uur.

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 op 03 september 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.

