
 

 

                    Weekbrief  1 – 4 januari 2021 

Beste NSV’46-ers 

Namens het (jeugd)bestuur allemaal de beste wensen en een goede gezondheid in 2021. 

Normaal gesproken werd j.l. zaterdag 2 januari de Nieuwjaarsreceptie gehouden. Begrijpelijkerwijs is 

dat niet doorgegaan.   

Maar toch hebben diverse mensen zich ingezet om de leden te bereiken.  Op de NSV’46 site 

www.nsv46.nl kunt u kijken en luisteren naar de Nieuwjaarsspeech van voorzitter Wilfred Geerlof. 

Hij komt daarbij terug op het afgelopen bijzondere jaar en kijkt vooruit naar 2021, waarin hopelijk 

het 75 jarig jubileum van NSV’46 gevierd kan worden.  

Verder is er nieuws over de trainers.  

Vervolgens neemt Johan Koole het woord met een bericht van de Grote Clubactie. 

Tenslotte geeft Arjan de Jong een presentatie over het jubileumprogramma in mei 2021. Belangrijk 

daarin is het vermelden van het programma zodat iedereen rekening kan houden om  er bij te zijn.  

Tevens wordt het ook speciaal ontwikkelde jubileumlogo getoond dat vanaf nu zichtbaar is op de 

site, vlaggen, banners en koffiebekers. 

Als afsluiting is er nog een kort filmpje over NSV’46 toen en nu. 

Wij hopen dat jullie genieten van deze presentatie.  

       Het (jeugd)bestuur 

Verkoop kantinevoorraad 

Op zaterdag 12 december hebben de leden en donateurs weer de mogelijkheid gehad om artikelen  

waarvan de houdbaarheidsdatum naderde, tegen een schappelijke prijs aan te schaffen. Daar is weer 

goed gebruik van gemaakt. 

NSV’46 heeft alleen nog een aantal kratten bier staan met de houdbaarheidsdatum t/m februari. De 

kratten worden nu aangeboden voor € 12,50 incl. statiegeld. Belangstellenden kunnen contact 

opnemen en een afspraak maken om ze op te halen met: 

Richard Mastwijk  telefoonnummer: 06-21575071. Alleen in de avond ophalen. 

Willem Vork: telefoon nummer 06-28776688. Overdag en in de avond ophalen. 

Zaterdag 9 januari worden van 10.00-14.00 uur kratten verkocht.  

Het afrekenen gaat per pin in de kantine. Bv dank voor jullie medewerking   

      Kantinecommissie NSV’46 

Bericht van jeugdtrainer Arie van der Laan 

De allerbeste wensen en een sportief 2021. 

De komende week gaan we weer van start met de trainingen. 

De bedoeling was om a.s. zaterdag een circuittraining met spelers en trainer van de A selectie te 

realiseren. Maar door de huidige omstandigheden kan dit nu nog niet, hopelijk wel in een later 

stadium. A.s. zaterdag 9 januari beginnen we met gemixte partijspelen. Voor alle duidelijkheid, ieder 

team speelt met zijn eigen spelers. Dus geen spelers uit andere teams gebruiken, dit om 

misverstanden te voorkomen. 

Het programma: 

09.30 uur: J0 7 en JO 8,    JO 9 en JO 11         10.30 uur: JO 12-1 en JO 12-2 

11.30 uur: MO-17-1                                           13.30 uur: JO 16-1 EN JO-19-1 

Vrienden en vriendinnetjes zijn ook weer van harte welkom 

http://www.nsv46.nl/

