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Beste Leden, 

 

Allereerst hopen wij als bestuur dat jullie allen in goede gezondheid verkeren. Het is voor 

ons, net zoals voor alle andere sportverenigingen, een lastige periode waarbij het continu 

zoeken is naar het nieuwe 'normaal'.  Wij willen jullie daarom nogmaals bedanken voor 

het aanhouden van jullie lidmaatschap. Mede hierdoor staan wij, ondanks de corona 

crisis, er als vereniging zowel sportief en financieel goed voor. 

 

In de afgelopen periode hebben wij gemerkt dat de behoefte aan sporten (voetballen) 

groter is dan ooit. Vol trots kunnen wij jullie melden dat onze 2 hoofdvelden zijn voorzien 

van een nieuwe toplaag. Samen met het nieuwe ingezaaide trainingsveld liggen er drie 

super strakke biljartlakens te wachten voor het komende seizoen. Onze dank naar met 

name de terreincommissie is erg groot! Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.  

 

Ondanks de gekke tijd waarin we leven, gaat het voetbalseizoen eerdaags van start. Wij 

volgen de richtlijnen zoals de 10e noodverordening COVID-19 voorschrijft. Alle 

aanvoerders, trainers, leiders, begeleiders zijn op de hoogte van deze richtlijnen en 

zullen ook op de hoogte worden gebracht wanneer er een nieuwe versie verschijnt. 

Aanvullend op deze richtlijnen zal MMO de kleedkamers voorlopig niet openen voor leden 

>18 jaar. Dit blijft gehanteerd tot dat het bestuur nieuwe richtlijnen communiceert.  

 

Helaas hebben we ook minder goed nieuws. Onze voorzitter Paul Wolvers zal per 01-09-

2020 aftreden als voorzitter van MMO. Dit was reeds vorig jaar al bekend gemaakt 

tijdens de ALV. Wij danken Paul voor zijn inzet en alle mooie jaren!  

 

Ondanks de vele pogingen hebben wij geen opvolger kunnen vinden. Laat het duidelijk 

zijn dat dit voor MMO geen goede zaak is. Een schip heeft een kapitein nodig. Wij 

verwachten van de leden, dat zij namen aan het bestuur voorleggen van wie zij denken 

dat hij/zij een goede kandidaat is. Ook als iemand zelf voorzitter wil worden: meld je 

aan. De bestuursleden steunen elkaar, wij zijn er voor MMO en MMO heeft de leden nodig 

en wel in meerdere opzichten. Nu heeft MMO een voorzitter nodig! 

 

Tot slot wensen wij alle leden veel plezier met de start van het nieuwe seizoen. Wees 

verstandig, volg de richtlijnen en help elkaar!  

 

Het bestuur 
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Voetbalprogramma dinsdag 25 augustus 2020   Scheidsrechter 

MMO 1 LSVV 1 aanv 19:30   Ass: Peter Bax 

        
Voetbalprogramma zaterdag 29 augustus 2020     
MMO 1 MVV '27 1 aanv 14:30   H. ten Voorde  

      Ass: Ruud v/d Meer 

MMO JO19-1 Warmunda, SV JO19-1 aanv 12:05 aanw 11:00 Hubert Versteegen 

MMO JO16-1 Houtwijk sv JO16-1 aanv 10:30 aanw 09:30 Koos van Tol 

MMO JO14-1 Koudekerk JO14-1 aanv 11:00 aanw 10:30 Erik v/d Meer 

Gr.WII VAC MO17-2 MMO MO17-1 aanv 14:15 vertr 13:15   
Roac/MMO VR1 Spirit VR 1 aanv 14:30     
        
Voetbalprogramma zaterdag 5 september 2020     
Cabauw 1 MMO 1 aanv 14:30   Ass: Bas Droogh 

ARC JO19-6 MMO JO19-1 aanv 12:15 vertr 11:15   
Concordia JO16-4 MMO JO16-1 aanv 11:45 vertr 10:45   
Haz. Boys JO14-1 MMO JO14-1 aanv 12:00 vertr 11:00   
MMO MO17-1 Quick MO17-2 aanv 11:00 aanw 10:30 Ronnes v/d Meer 

Zuidland VR1 Roac/MMO VR1 aanv 14:30     
        

Bardiensten seizoen 2020-2021 
29 augustus 2020 8:00-12:30 Marianne en Lorainne 

5 september 2020 8:0o-12:30 Patricia, Esther S en Eveline 
 
Klusochtend seizoen 2020-2021 
Ook dit seizoen zijn er weer de klusochtenden voor de senioren. Elftal van de maand  

september 2020 is MMO 4 . Aanvang van de klusochtend is 8:30 uur. 
 
Oktober 2020  MMO 1 
November 2020 MMO 2 
 
Voetbaluitslag 15 augustus 2020 
MMO JO19-1 Alphia JO19-4 0 – 3 

 
 
 
********************************************************************** 

 
Uniek uniek  uniek  

 
De Stichting Wilhelmina Comité heeft de films van Aad van Mil uit de jaren 

zestig over Hoogmade gedigitaliseerd en op een stick gezet. 
 

U kunt ook in het bezit komen van deze unieke film door € 25,00 over te 
maken naar: 

Stichting Wilhelmina Comité NL43 RABO 0123212561  

onder vermelding film1960 en het adres waar we de film 
kunnen  bezorgen.  
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