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Hoi beste leden, ouders en sympathisanten,

Hierbij nog eens een bericht vanuit onze club.

We melden met veel verdriet het overlijden van Frank Cramm, die onverwacht is overleden aan het Covid-19
virus. Frank was echtgenoot van Monique en papa van Kevin en Robin. Wij betuigen nogmaals langs deze
weg onze oprechte deelneming.
Door de mededeling van 24 april ll. is er nog steeds geen duidelijkheid wanneer onze clubactiviteiten terug
kunnen opgestart worden.
De geplande activiteiten zoals: Algemene Vergadering en Fuif – Pasta avond – Jeugdweekend – gewestelijk
toernooi zijn reeds allemaal in de ijskast gestopt. Ook de jaarlijkse BBQ zal misschien verschoven worden naar
…….. ?
Wat het geplande sportkamp in augustus betreft, tasten we nog in het duister. Van zodra we hier duidelijkheid
over hebben, zullen we diegenen die ingeschreven zijn op de hoogte brengen.
Het jeugdcomité heeft ondertussen al digitaal vergaderd, en de oudervergadering die normaal elk jaar gepland
staat voor einde mei, zal vervangen worden door een PowerPoint die via de trainers zal gegeven worden.
Trainingen zouden volgens de laatste berichten en onder bepaalde voorwaarden kunnen. Als we aan die
voorwaarden kunnen voldoen zullen we dit bekijken.
Het Jeugdteam gaat ervan uit dat we in september terug volop kunnen trainen en hopen dat iedereen dan terug
present tekent. Op 19 september plannen we terug een vriendjesdag. En hopelijk wordt dit een even groot
succes als vorig jaar.
We zijn ook nog op zoek naar kandidaten, die voor de competitie 2020-2021 training willen geven aan onze
jeugd.
Ook Jeugdige korfballers voor de categorie U 16 zijn meer dan welkom
We maken iedereen er ook attent op dat de ontslagperiode ingaat op 1 mei tot en met 31 mei. Diegenen die
hun ontslag wensen in te dienen moeten dit tijdig laten weten aan het clubsecretariaat en aan het bondsbureau
van de KBKB.
Spelers die wensen te stoppen met korfballen en dus niet naar een andere club gaan kunnen dit voor 15 juni
ook aan het secretariaat melden, zodat we ze kunnen schrappen op de ledenlijst. Indien dit niet tijdig wordt
gemeld blijft het lidgeld verschuldigd !!!
Hou je fysiek op peil, en hou het gezond
Het Club bestuur
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Log in op Twizzit en maak je account aan. Deel het mee aan jullie ploeggenoten zodat elk lid
op een eenvoudige manier kan communiceren, kan zien wie-waar-wanneer speelt en welke
evenementen er plaats vinden.

www.itmatters.be
Oracle DBA & Developer

Doe al je online bestellingen via:
www.trooper.be/minerva
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