NIEUWSBRIEF 2018-04

OUDJAARSDAG

NIEUWE DATUM LEDENVERGADERING

Nog een paar dagen en het is
oudjaardag. Traditioneel een
dag om nog een keer terug te
kijken op het bijna voorbije
jaar. Ook bij Sc Bant kijken we
terug op het jaar 2018. Een jaar
met kampioenen bij het jeugd
volleybal en ook bij het
jeugdvoetbal
werd
flink
gescoord. Wat dat betreft zit
het wel goed met de toekomst
van Sc Bant. Tegelijkertijd werd
er hard gewerkt aan de
toekomstige organisatie van
onze
vereniging
en
de
afzonderlijke afdelingen. Een
werkgroep is na de zomer
voortvarend van start gegaan
met het uitwerken van het
toekomstscenario.
Maar
daarnaast werden er door de
leden
de
nodige
werkzaamheden verricht om
het sporten in ons dorp
mogelijk te maken. Het bestuur
bedankt iedereen voor hun
inzet voor Sc Bant! Wij wensen
jullie alvast een gelukkig,
gezond en sportief 2019!!

Op woensdag 23 januari 2019 wordt om 20.00 uur de
Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in het MFC de
Akkers. Zet deze datum alvast in uw agenda!
Naast de gebruikelijke agendapunten zal deze ALV in het
teken staan van het toekomstscenario van onze vereniging.
Op 18 juni 2018 hebben de leden besloten om het
toekomstscenario drie verder uit te laten werken. Bij dit
scenario worden volleybal, jeu de boules en darts een eigen
zelfstandige vereniging en voetbal en het MFC zullen in één
vereniging worden ondergebracht. Voordeel van dit scenario
is dat de eigen verantwoordelijkheid komt te liggen bij de
verenigingen. De (financiële) verantwoordelijkheid van het
MFC komt bij voetbal te liggen als de hoofdgebruiker.
Daarnaast wordt het voor de afzonderlijke verenigingen
makkelijker om de samenwerking te zoeken met andere
verenigingen in de omringende dorpen.
Door een werkgroep is dit toekomstscenario de afgelopen
maanden verder uitgewerkt. De uitgewerkte plannen zullen
tijdens de ALV worden voorgelegd aan de leden. Kortom het
is belangrijk dat zoveel mogelijk leden op 23 januari a.s.
aanwezig zijn bij de ALV om mee te denken en mee te praten
over de toekomst van onze vereniging.

CLUBKAS CAMPAGNE
Ook dit jaar werd weer de
Rabobank Club Campagne
gehouden. Op 13 december jl.
werden in ’t Voorhuys in
Emmeloord
de
cheques
uitgereikt aan de deelnemende
verenigingen. Voor Sc Bant
werd een bedrag van € 949,81
opgehaald. Namens het bestuur
hartelijk
dank
voor
het
uitbrengen van jullie stemmen
op Sc Bant bij de Rabobank
Clubkas Campagne!

WAT ALS IK VRAGEN
HEB?
Vragen kun je richten aan de
voorzitter van jouw afdeling.
Dagelijks bestuur
Theo Vos 06-53251769
Afd. Voetbal
Arjan Hoekstra 06-18086448
Afd. Volleybal
Peter Huizinga 06-53416731
Afd. Darts
Marcel Hutten 06-38324271
Afd. Jeu de Boules
Hanjo de Groot 06-42108796
Exploitatie MFC
Marcel Hutten 06-38324271
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