Basketball vereniging Forwodians

Bekijk de webversie

Extra Algemene Leden Vergadering
Op dinsdag 7 april 2020 om 20:00 houden we een extra Algemene Leden
Vergadering. Deze ALV heeft maar één agendapunt; de contributie van de
recreanten.
De ‘recreant’ is jaren geleden ontstaan en hield eigenlijk in dat een lid maximaal
één keer per week trainde. Inmiddels zijn de tijden veranderd en past de contributie
niet meer bij de mogelijkheden die een recreant heeft.
Het bestuur heeft een voorstel geschreven om de contributie aan te passen en gaat
daar op 7 april graag over in gesprek met haar leden.
Heb je van te voren al op- of aanmerkingen? Stuur die dan alsjeblieft
naar info@forwodians.nl.
Klik hier voor het voorstel.
p.s. Ouders zijn ook van harte welkom op de ALV

Vacatures
Vrienden van
Forwodians

Boetecommissie

Vrienden van Forwodians
Waarom hebben we Vrienden
van Forwodians?
Vrienden van Forwodians is in het
leven geroepen om de club
financieel te ondersteunen.
Inkomsten worden gebruikt om
leuke toernooien, clinics en feesten
te bekostigen.
Wat wordt er van je verwacht?
Samen met Annet en Jelle ga je op
zoek naar nieuwe vrienden!
Zodra iemand zich aanmeldt als
vriend krijgen hij/zij een envelop
met uitleg en de consumptiekaart.
Van alle vrienden wordt een
naamsticker in de kantine
gehangen. Dit neemt Jelle voor zijn
rekening, voor jou is het vooral
belangrijk om te socializen en
nieuwe vrienden te werven!
Hoeveel tijd kost me dit?
Je kunt hier zoveel tijd aan besteden
als je nodig hebt! Belangrijk is dat
we de vriendenkring van
Forwodians steeds groter maken.
Klinkt dit interessant?
Neem dan contact op met Jelle:
jellewerkhoven@gmail.com
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Jeugd Activiteiten
Commissie

40/50 jaar
Forwodians
40/50 jaar Forwodians
Commissie?
In 2020 bestaat Forwodians 40 én
50 jaar! Volgens de KvK inschrijving
bestaan wij 40 jaar. Maar 50 jaar
geleden speelde wij al basketbal
onder de zelfde naam.
Dit willen we natuurlijk groots gaan
vieren.
De manier waarop we dit gaan doen
moeten we nog verder uitzoeken.
We zoeken versterking in ons
team!
Lijkt het jou leuk om samen met
Lotte, Fieke, Annet, Joy, Jos, Derk,
Maaike, Esther en Jelle activiteiten
te organiseren?
Ik heb wel zin in een feestje!
Kan jij ons helpen op 4 en 5
september? Laat het dan snel weten
via de mail!

Waarom een Jeugd Activiteiten
Commissie?
Onze normale Activiteiten
Commissie richt zich vooral op het
organiseren van activiteiten voor
oudere leden. We zijn daarom op
zoek naar iemand die zich wil
richten op het organiseren van
activiteiten voor onze jongere leden.
Wat kan je verwachten?
We willen gaan proberen om
minimaal 4 activiteiten organiseren
per seizoen. Hoe of wat weten we
nog niet.
Heb je leuke ideeën?
Heb jij iets leuks in gedachte voor
de jeugd? Neem dan snel contact op
met info@forwodians.nl om een
nieuwe Jeugd Activiteiten
Commissie op te zetten!

Forwodians Webshop!
Nieuwe Forwodians webshop online!
Naast nieuwe artikelen hebben we ook veel nieuwe
kleuren opgenomen in ons assortiment! Kan je iets
niet vinden?
Of heb je zelf een kledingstuk waar ons logo op wilt
hebben? Neem dan contact met ons op!

bekijk hier onze producten

Klik hier

Om Forwodians financieel gezond te houden is de
contributie voldoende. Maar voor leuke activiteiten is
er extra geld nodig. Denkt u hierbij aan het
organiseren van evenementen, clinics of teamshirts.
Om basketballvereniging Forwodians een financieel
steuntje in de rug te geven is de VRIENDEN VAN
FORWODIANS opgericht. Leden, familieleden en
bedrijven die Forwodians een warm hart toe dragen
kunnen zich aansluiten bij de VRIENDEN VAN
FORWODIANS. Voor €20,00 euro krijgt u een eervolle
vermelding op het vriendenbord in De Schans, maar
ook een consumptiekaart waarmee u 10 consumpties*
kunt halen bij onze kantine.
Is uw spaarkaart vol? Dan kunt u opnieuw een kaart
aanschaffen als VRIEND VAN FORWODIANS.
Bij de aanschaf van een tweede kaart, krijgt u een zilveren ster op het vriendenbord.
Een derde kaart aanschaffen? Dan krijgt u een gouden ster bij u naam.
Klik hier om VRIEND van Forwodians te worden!
*Geldig voor repen en dranken. Voor twee stempels kunt u
alcoholhoudende dranken halen.
*De vriendschap geldt voor 1 heel seizoen, na het seizoen ontvangt u de vraag om
ons vriendschap te verlengen.

Forwodians
Youtube

Forwodians
Instagram

Frans Neuman heeft in zijn archief
veel filmpjes gevonden over
Forwodians. We hebben deze
filmpjes op ons Youtube kanaal
gezet. Kan jij je zelf spotten?

Volg jij ons al op Instagram? We
posten vaak wedstrijd verslagen,
actie foto's of activiteiten op onze
feed.

Maak jij ook films van de
wedstrijden? Deel ze dan met ons
om ons Youtube kanaal meer input
te geven!

Instagram

Facebook

Heb jij gave foto's van wedstrijden,
trainingen of team uitstapjes? Tag
ons of deel ze met ons.

YouTube

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@forwodians.nl toe aan uw
adresboek.

