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SGS Nieuwsmail 28 januari 2019

Aan alle SGS'ers

De nieuwjaarsbijeenkomst in Doesburg was gezellig. Met zo veel

BoBo's bij elkaar kon de start van het seizoen 2019 niet misgaan.

Ga voor het verslag, de speech van Duco en de foto's naar de website

(en daarna in de linkerkolom Winterevenementen aanklikken).

De oproep voor films en videos leverde direct al 1 reactie op met 6

films.En er zijn ook nog VHS--banden beschikbaar.

Kortom. Werk aan de winkel ter ontsluiting en archivering.

Wellicht tijd dit najaar voor een SGS filmfestival.

In deze mail staat de KNCB met voornemens en uitleg voor het

seizoen 2019 centraal naast "bijen op het veld".

NB. De linkerkolom op de homepage verwijst met de rode datum naar

de recente update van de betreffende pagina.

Roelof Kruijshoop <re.kruijshoop@gmail.com>

Fwd: [Test] SGS Nieuwsbrief 28 januari 2019

Arjen van de Pol <apolmssn@gmail.com> 28 januari 2019 om 10:55
Aan: Roelof Kruishoop <re.kruijshoop@gmail.com>
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Op de Algemene Ledenvergadering van de K.N.C.B., afgelopen

december, is een strategisch beleidsplan 2019 - 2022 aangenomen en

de intentie van het samen optrekken is door de aanwezige clubs

ondertekend. Duco tekende voor S.G.S..

Klik op Details voor een kleine PDF op uw scherm met de kernpunten.

Er zijn om e.e.a. te kunnen realiseren ook 2 vacatures bij de K.N.C.B..

Belangstelling, zie verder de KNCB-website.

Op de Algemene Leden-

vergadering zijn ook besluiten

genomen over de invoering van

zwarte screens, kleding, witte

ballen en buitenlandspelers.

De ingrijpende KNCB-besluiten

voor 2019 kunt u lezen op de

KNCB-website onder

Competitiezaken.

Lees beide tabbladen. U bent

dan volledig op de hoogte.

En wij, S.G.S., blijven spelen in

het wit en met roze ballen.
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Stage One course betreft de umpire-opleiding ECB.

(met dank aan Association of Cricket Officials Magazine)
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AGENDA
30 maart (zaterdag)

Algemene ledenvergadering in
Bunnik
7 april (zondag)

Training Senioren Onderlinge
Quick Nijmegen (13-15 uur)
30 april (dinsdag)

1ste wedstrijd Senioren
Onderlinge
15 -18 juli
Senioren Onderlinge op toer
naar het Oosten
20 - 27 juli
Vierlandentoernooi in Engeland
 30 augustus (vrijdag)

Feestdag 90 jaar SGS op
Kampong

SPONSORING

Wordt lid van de
SGS CENTURY CLUB.

Uw deelname is meer dan welkom.

Colofon

De redactie wordt gevormd door Rob de Haas, Donald Noorhoff en Arjen van de Pol.

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

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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