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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 :

In memoriam

Jo de Valk
Met grote ontsteltenis vernamen we het overlijden van ons medebestuurslid, Erelid, oud-voorzitter, oud-hoofdsponsor van rksv Margriet en goede vriend Jo de Valk op de leeftijd van 79 jaar.
Jo was een oprechte Margrieter en heeft de vereniging en de Stichting Amsteleind Promotion decennia lang gesteund, niet alleen financieel als hoofdsponsor , maar ook met raad en daad, moreel
en in goede en slechte tijden.
Met Margriet had hij altijd het beste voor en kwam altijd duidelijk voor zijn mening uit. Jo steunde het eerste team van Margriet en bezocht zo veel mogelijk wedstrijden, uit en thuis.
Naast het supporter zijn, dacht hij altijd aan de hele vereniging. Steunde nieuwe initiatieven zoals het G-team en de Old Stars. Ten tijde van de renovatie van het Sportpark Amstelhoef heeft hij zich
enorm ingezet om de realisatie en vooral de inrichting van het nieuwe clubgebouw te ondersteunen.
Jo was 9 jaar Voorzitter van de Stichting Amsteleind Promotion en wist op gedreven wijze de Stichting te leiden en hij nam in die functie in 2008 afscheid. Hij wilde het was kalmer aan gaan doen en
genieten van zijn andere hobby’s het Golfspel en de Jacht. Wel bleef hij komen bij “zijn club” en bleef aanwezig in het Sponsorhome. Na nog geen jaar begon het weer te kriebelen bij hem en kwam
hij terug in het bestuur van de Stichting om de sponsorzaken te behartigen.
Begin deze maand was de laatste vergadering en ook Jo was aanwezig, sprak nog over het wel en wee van de vereniging, over de ondersteuning die we nog konden geven en keek nog even
terug op de voorwedstrijd de week er voor van de Old Stars van Margriet en de uitreiking van de door hem, in samenwerking met de Stichting, gesponsorde trainingspakken.
Regelmatig kwam Jo op bezoek bij de schoonmaakploeg op de maandagmorgen om even een bakkie te doen en een praatje te maken, maar gelijk om te adviseren hoe zaken het beste
onderhouden konden worden. Juist die ploeg, met vele gelouterde Margrieters, had hij hoog in het vaandel staan.
Zijn inzet voor rksv Margriet zal immer zichtbaar blijven, bij de ingebruikname van het nieuwe clubgebouw werd de nieuwe tribune naar hem vernoemd.
Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Mirjam, naasten en familie.
Wij wensen hen alle sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Het Bestuur
Stichting Amsteleind Promotion

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 26 november 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.

