
Roelof Kruijshoop <re.kruijshoop@gmail.com>

"nieuwsmail sgs ter verzending" .

Arjen van de Pol <apolmssn@gmail.com> 22 december 2018 om 16:42
Aan: webmaster@sgs-cricket.nl

SGS Nieuwsmail 22 december 2018
Aan alle SGS'ers.

Vanaf vandaag ontvangt u regelmatig een korte nieuwsmail om u attent te maken
op actuele zaken binnen SGS en andere wetenswaardigheden op de website van SGS.

De nieuwsmail wordt verzonden aan alle SGS'ers, waarvan een e-mailadres bekend is.
Mocht u het toezenden niet op prijs stellen, stuur een mailtje naar: redactie @ sgs-cricket.nl

Het e-mailbericht "SO-paper" bij de Senioren Onderlinge vervalt hierbij.

De nieuwsmail is nog wel in een eenvoudige uitvoering,
maar een definitieve layout e.d. worden in januari vastgesteld.

Tot slot zijn wij nog op zoek naar een passende naam voor de nieuwsmail.
Stuur uw suggestie(s) naar: redactie @ sgs-cricket.nl

Zwarte screens en witte ballen
De Algemene ledenvergadering van de KNCB ligt achter ons
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met o.a. het besluit over zwarte screens en witte ballen:
Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op de homepage.
SGS blijft in ieder geval spelen in het wit met roze ballen.

Cijfers Senioren Onderlinge 2018
Donald heeft weer een mooi boekwerk in elkaar gezet.
Goed voor lees- en kijkplezier.
Downloaden: 10 Mb (download).

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden
op zaterdag 19 januari in het Stadsbierhuys De Waag te Doesburg (aan de IJssel).
De ontvangst is vanaf 17.00 uur en wij gaan om half zeven genieten van een heerlijk diner.
Dagkosten voor de deelnemers zijn bij de Nieuwjaarsbijeenkomst niet van toepassing.
Lees de convocatie met alle gegevens.

Algemene Ledenvergadering 2019
Op zaterdag 30 maart a.s. is de Algemene Ledenvergadering 2019 van SGS.
Gezien het bijzondere karakter van deze vergadering
met o.a de wisseling van de voorzitterswacht: laat de zaal te klein zijn!

De Fair play cup 2018
Wederom gewonnen door Salland!
Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op de homepage.

De volgende nieuwsmail
Deze staat op de rol voor 29 december a.s.
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Sponsering
Wordt lid van de SGS CENTURY CLUB.
Uw deelname is meer dan welkom.
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