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Apeldoorn

Ook dit seizoen gaan wij weer naar
Apeldoorn, het toernooi valt op 29 en 30
augustus. Op dit moment hebben wij nog
geen vrijwilligers bereid gevonden om de
partytenten en banken vrijdag op te halen en
zondag terug te brengen naar het clubhuis.
Dit houdt in dat we het mogelijk zonder
faciliteiten moeten stellen en ieder voor zijn
eigen eten en drinken moet zorgen. Als
iemand deze taak graag op zich wil nemen
dan kunnen we gezellig met zijn allen
ontbijten en lunchen. Aanhanger kan
geregeld worden. Wie zou dit op zich willen
nemen graag aanmelden via
wpc@kempvis.nl.

(Team)foto's

De eerste week van september zullen Peter
van Nieuwamerongen en Barend foto's gaan
maken van de teams, voor en na de
trainingen. Ook zal er van iedereen
individieel een foto gemaakt worden voor
sportlink. De meeste hebben al een foto in
sportlink, toch zal er van iedereen een foto
genomen worden om een strak uiterlijk te
krijgen. Ook stralen we daarmee meer een
vereniging uit. Het rooster voor welke teams
we er welke dag zijn komt later.
Houdt dus de nieuwsbrief/trainer in de gaten.

Waterpolokamp 2016

Het seizoen is nog niet eens begonnen, maar
de voorbereidingen voor waterpolokamp
2016 zijn al in volle gang. Uit de enquete is
gebleken dat het kamphuis erg goed beviel
en hebben daarom gekozen om wederom
naar het Land van Kleef te gaan. Zet 20 t/m
22 mei vast in de agenda, want dan is het
weer zover. Eind november starten we met de
inschrijvingen, zodat er weer in termijnen
betaald kan worden.

Sponserzwemmen

Inmiddels is al het geld van het
sponsorzwemmen opgehaald en kan de
uitkomst bekend worden gemaakt. Jullie
hebben met z'n allen het geweldige bedrag
van 852 euro bij elkaar gezwommen, hierdoor
kunnen we het komende seizoen weer leuke
dingen organiseren. Binnenkort laten we
weten welk team het team-uitje heeft
gewonnen. Deze prijs zal tijdens de training
worden uitgereikt. 

Trainingsrooster vanaf 24 augustus
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U kan deze tabel ook op onze site vinden: www.kempvis.nl 

Wist je dat...?

... de nieuwsbrief vaak niet aankomt bij
@upcmail.nl, geef dit door aub.

Zijn er dingen die je wereldkundig wil maken?
Laat het me weten.

Grote Clubactie begint weer!

 Vanaf 19 september start de landelijke
lotenverkoop van de Grote Clubac e 2015!
Vanaf die dag mogen alle lotenverkopers
(clubleden) langs de deuren gaan of langs
vrienden en familie om loten te verkopen
voor de vereniging!

Thuiswedstrijden
Het thuisrooster voor 2015/2016 is binnenkort te vinden op de website. Klik hier voor het overzicht. 
Clubhuis 1 uur voor aanvang van de wedstrijden geopent. Dagdienst? Zie hier het stappenplan.
Seizoen staat klaar om te starten.

0181 614 470 't Kommetje

http://kempvis.nl/?p=108
http://www.kempvis.nl/waterpolo/thuisrooster/
http://kempvis.nl/?p=415
https://plus.google.com/u/0/communities/111020774491403219471
https://nl-nl.facebook.com/ZvDeKempvis

