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Oliebollenwedstrijd dec. 2014
Op 27 dec. 2014 hadden we de oliebollenwedstrijd georganiseerd. Het is een fantastische lange dag
geworden. Er hing een gezellig sfeertje. De oliebollen gingen er prima in en de bezoekers vonden het
een heerlijke originele traktatie. We hadden veel aanmeldingen en hadden zelfs een wachtlijst,
daarom gaan we dit jaar 1 of 2 dagen de wedstrijd houden. Deze dag had nooit goed kunnen
verlopen als we geen vrijwilligers hadden gehad. Bij deze willen we jullie allemaal bedanken voor de
geweldige inzet, ook al heb je misschien het gevoel gehad “ik ben overbodig”. Niet waar…we
waarderen het enorm!!!
Noteer maar vast in je agenda : 19/20 december 2015 Oliebollenwedstrijd

Bowlen
Vrijdag 16 januari hebben we weer gezellig gebowld. De opgave vanuit de leden was niet hoog, maar
het niet door laten gaan was ook geen optie. Omdat we graag de club willen promoten hebben we
ook de uitnodiging bij Liesbeth haar prive lessers neer gelegd. Je weet maar nooit hoe de bal rolt.
En dit zorgde ervoor dat we uiteindelijk met 16 personen zijn wezen bowlen.
Onder het genot van een drankje en een hapje en de disco muziek, werden er goede scoores
geplaatst. En wanneer de rode kegel inzicht kwam, was het gejuich niet van de lucht.
Alom een gezellig avond.

Clinic
In februari hadden we een longeer clinic op de agenda staan. We hebben deze niet door laten gaan.
Dit omdat we de verwachte opkomst en de te maken kosten, niet in verhouding vonden staan.
We verplaatsen de clinic naar het outdoor seizoen.

Onderlinge wedstrijd
Op zaterdag 28 maart 20015, vindt de onderlinge wedstrijd weer plaats. Ook dit jaar hebben we er
een thema aan vast geplakt. Natuurlijk is het niet verplicht om verkleed te komen, maar wel leuk.
Ook deze keer hebben we hem opengesteld voor niet- leden, deze dingen niet mee voor de
wisselbeker.
Alle overige informatie vinden jullie in de uitnodiging. DUS GEEF JE ZO SNEL MOGELIJK OP!!!

Voorjaars Ledenvergadering
Dinsdag 10 maart staat de voorjaars ledenvergadering op de agenda. Deze wordt gehouden in de
Binning te Hemrik. Noteer alvast in je agenda de uitnodiging volgt nog.
Het is wel belangrijk dat je komt, omdat er wat veranderingen zijn opgetreden en we overwegen de
Contributie van de administratieve leden te gaan verlagen.
We moeten de club “gezond” houden. Het hoe en waarom wordt dan uitgelegd.
Graag willen we jullie nog even attenderen op de website van SA en de Woudklank.
Er wordt bij regelmaat door Nynke een stukje geschreven over wedstrijden of evenementen, betreft
onze leden en pony-club.
Dezen worden niet altijd geplaatst in de courant, maar meestal wel op de site’s. Hou ze daarom in de
gaten. En een reactie van jullie kant zou best eens leuk zijn. Nynke doet vreselijk haar best om ons in
de “picture” te zetten. (www.sa24.nl en www.dewoudklank.nl) .

Groeten namens het bestuur,
Ellen

