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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 :

Veld Nooit Gedacht afgekeurd door de scheidsrechter.
We hadden het niet verwacht, maar na de zondagochtendkeuring van het veld om 10.00 uur kwam het bericht dat het veld goed genoeg was bevonden om de derby tussen
Nooit Gedacht en Margriet door te laten gaan. Het bleef droog en er was af en toe een licht zonnetje met een briesje over het veld. Iedereen verheugde zich op een mooie
voetbalmiddag, beide teams hadden al weken lang geen competitiewedstrijd gespeeld. Margriets laatste wedstrijd was thuis tegen Ulysses (4-0 winst) op 9 december jl. en
Nooit Gedacht speelde op 2 december jl. haar laatste tegen en bij koploper Olympia'18 en verloor met 2-0.
Beide teams stonden al op het veld voor de warming up toen scheidsrechter De Wit alsnog het veld afkeurde, dit tot ongenoegen en teleurstelling van beide teams en de
reeds aanwezige supporters,

Zondag a.s. speelt Margriet thuis tegen Schijndel/De Wit dat met 2 wedstrijden meer op de 2e plaats staat, 1 punt voor Margriet dat nu 3e staat en tot 11 wedstrijden
kwam en 21 punten heeft.
Lees woensdag de vooruitblik op deze wedstrijd op onze website.

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 11 februari 2019 .
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.

