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Beste spelers,
vrijwilligers,











Hebt u informatie welke u graag geplaatst wilt hebben
dan kunt u dit mailen naar nieuwsbrief@rksvmeterik.nl
wij zorgen dan dat het geplaatst wordt in de volgende
nieuwsbrief.
Er is nog altijd de mogelijkheid om een trainingspak te
bestellen. Jeugdleden kunnen contact opnemen met
Noud en seniorenspelers kunnen zich bij Ico melden.
Natuurlijk kun je ook een mailtje met je naam en de
gewenste maat sturen.
Er zijn nog spelers die een pasfoto moeten inleveren
voor de nieuwe spelerspas. Geen foto ingeleverd,
betekent dat je niet kunt voetballen volgend seizoen.
Mocht je volgend seizoen niet meer voor onze vereniging
willen voetballen dan horen wij dat natuurlijk graag zo
snel mogelijk. Wij kunnen hier dan rekening mee houden
bij de voorbereidingen voor volgend jaar. Laat het even
weten bij Geert of via secretaris@rksvmeterik.nl.
Wil je juist onze vereniging komen versterken dan kun je
dat natuurlijk ook doorgeven. Overschrijvingen van/naar
andere verenigingen moeten voor 15 juni verstuurd zijn.
Tevens het verzoek aan iedereen om te zorgen dat de
juiste adresgegevens bij ons bekend zijn. Mocht je
wijzigingen willen doorgeven dan kan dat bij Marièl
secretaris@rksvmeterik.nl Zo kunnen we volgend seizoen
starten met een correct informatieboekje.

scheidsrechters,

sponsors

en

overige

Wij willen jullie dankzeggen voor jullie positieve bijdrage aan
het familie/vrienden toernooi 2011. Mede door jullie
sportieve inzet kunnen wij terugkijkend spreken dat het in
alle opzichte een zonnig en zeer geslaagd toernooi was.
Een extra compliment voor de scheidsrechters van het
toernooi die alle wedstrijden in goede banen hebben
geleid. Hartelijk dank hiervoor en hopelijk zijn jullie ook
volgend jaar weer van de partij om een aantal wedstrijden te
fluiten!
Daarnaast willen wij natuurlijk ook de personen "achter de
schermen" bedanken voor hun inzet. Zonder deze vrijwilligers
is het organiseren van het toernooi onmogelijk. Mensen van
de kantine, terreincommissie, EHBO en overige vrijwilligers
bedankt!
Ten slotte een woord van dank richting onze sponsors. Door
jullie hebben we een mooie tombola kunnen houden wat een
mooi bedrag heeft opgebracht voor onze voetbalclub.
Ook volgend jaar willen wij het familie vrienden toernooi
organiseren en hopen jullie dan weer allemaal te mogen
verwelkomen op ons sportpark. De datum van het toernooi in
2012 is zondag 3 juni (o.v.b). Wij streven ernaar om het ook
jullie zo optimaal mogelijk naar de zin te maken. Eventuele
suggesties en/of verbeterpunten zijn van harte welkom zodat
wij deze kunnen meenemen in de evaluatie van het toernooi.
Allemaal nogmaals HARTELIJK DANK!

Kantinediensten
11-06
18-06
25-06
02-07
09-07
16-07

Uitslag.
1e
2e
3e
4e
Beste 3e
Beste 4e
Beste 5e

Jan Driessen
Robert Martens
Geert v. Rens
Rick v. Rengs
Wiel v. Rengs
Ico Scheffer

Mispoes
Ook het afgelopen seizoen hebben we de Mispoes weer
georganiseerd. Dit heeft ruim € 400,- voor de jeugdafdeling
opgebracht.
uitslag
1) Hay versleijen
2) Wiel v. Rengs
2) Joep v/d Bekerom
3) Rick v. Rengs
3) Pierre Bovee
3) Thei Driessen

FC Ald Iezer Verzamelaars
Dubbele Mc Broeus Burgers
Rood Wit 90
Putloog 2
Putloog 1
Vur Elke Gelegenheid
Menace II Football

Loterij
Er zijn nog enkele prijzen niet afgehaald. Het betreft:
Blauw 172 voetbal
Blauw 288 olielamp
Blauw 330 kappersbon
Prijzen kunnen afgehaald worden
Lemmenstraat 36, tel. 3987522.
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Marièl,

Dr.

Jeugdvoetbal

Sportman van het jaar 2010/2011

Jeugdtoernooi
Tijdens het jeugdtoernooi is nog een prijs niet afgehaald. Het
betreft lotnummer 901.
Prijs kan afgehaald worden bij Marièl. Dr. Lemmenstraat 36.

Een groen-witte met hart en ziel.

Jaarvergadering
Woensdag 15 juni is de jaarvergadering. Ouders en leden
worden dan in de kantine verwacht. Uiteraard zijn de leiders
en trainers ook aanwezig. Net zoals in voorgaande jaren,
wordt dan ook de teamindeling bekend gemaakt voor het
nieuwe seizoen. Volgens de teams waarin jullie dit jaar
hebben gespeeld, worden jullie verwacht om:
F leden : 18:30 – 19:00
DE leden : 19:15 – 19:45
ABC leden : 20:00 – 20:30`

Verantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor menig
make-over.

Afsluitavond jeugdleiders
17 juni houden we onze traditionele BBQ-avond voor alle
jeugdleiders/trainers. Geef je voor 13 juni op bij Carli of
Karin. Of via jeugd@rksvmeterik.nl
De deelname is uiteraard geheel gratis.

Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.

De laatste jaren nog zelden te spotten in sporttenue, maar
dan meestal alleen om de benen een kleurtje te geven.

Dankzij de vereniging zit hij er regelmatig warmpjes bij.
Zelden vergeefs een beroep op te doen, maar als de wieken
beginnen te klapperen moet je hem niet storen.
Is zeker niet op zijn mondje gevallen, maar is wel wat
rustiger geworden.

Beroepsmatig is hij heel onderhoudend.
Zijn IQ is nooit gemeten, maar moet onwaarschijnlijk hoog
zijn, want hij heeft in zijn vrije tijd een studie eigen gemaakt
waar jaren voor staan.
Niet buitenshuis praktiserend, maar volgens eigen zeggen
wel een volleerd gynaecoloog.
Lei(ij)der van het 3e elftal.

Sportman van het jaar

Geert Jacobs

Pagina 2 van 3

Jaargang 1 nr 20
08 juni 2011

Nieuwsbrief
RKSV Meterik

We zijn nog op zoek naar enthousiaste leden/ouders om de jeugd te begeleiden tijdens de
sportenspeldagen. Heb je zin om mee te helpen op 18 en/of 189 augustus, geef je dan op bij
Paul Heldens: paul.heldens@hotmail.com of 06-10528536.
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