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Het bestuur wenst iedereen een gezond en sportief schermjaar 2014
toe!
Wij zijn enthousiast jullie deze eerste nieuwsbrief toe te sturen om jullie
op de hoogte te houden over alle leuke dingen die betrekking hebben
tot onze vereniging.
Bij het sinterklaascadeau was een uitnodiging voor een uitje naar Gent.
We hebben hier 23 aanmeldingen voor gehad. Erg Leuk!!
Verdere informatie volgt.
14 December was het JPT georganiseerd door onze vereniging. De
zaal was wat aan de kleine kant.

Ook dit jaar staan de JPT’s weer op de agenda. Onze
wedstrijdcommissaris heeft hier een mail over uitgedaan. Op onze site
staat hier alle informatie over.
www.surtout.nl, kopje wedstrijden en Jeugd Punten Toernooi.
Graag willen wij in de nieuwsbrief steeds iemand aan jullie voorstellen.
Iedere keer wordt de pen aan iemand doorgegeven. Onze voorzitter
neemt de aftrap.
Ik ben Ria Faas. Al mijn mannen zitten op schermen.
Kilian en Quinton bij de jeugd. Everhard mijn man bij de
senioren.
Ik ben al weer negen jaar betrokken bij de vereniging.
Eerst was ik secretaris en sinds een jaar voorzitter. Ik doe
dit met veel plezier. Ik vind het leuk om naast de sport ook
andere leuke dingen te organiseren die de vereniging nog
gezelliger maken. Ik sta graag open voor tips om onze
vereniging voor iedereen als prettig te laten ervaren.
voorzitter@surtout.nl. Ik geef de pen door aan Yvonne.

Vriendelijke groeten,
Marco, Debbie, Yvonne en Ria
Hallo,

Ik ben Yvonne Bouwman. Onze zoon DirkJan zit bijna 5
jaar op schermen. Ik vond het erg leuk dat hij voor
schermen koos. Ondanks dat ik alle regels nog niet geheel
snap, zijn de wedstrijden voor mij gaaf maar
zenuwslopend. Het is ook erg leuk om over de grenzen te
gaan voor wedstrijden. In elk land kom je weer andere
dingen tegen. Maar de Duitse Pretsels zijn niet te
versmaden.
Sinds een jaar ben ik secretaris van de vereniging. Het is
fijn om iets voor Surtout te kunnen betekenen.
Ik geef de pen door aan Marco.
15 Februari is het dan zover. Wij gaan op stap Naar Gent. Wij vinden
het super leuk dat zoveel mensen zich hebben opgegeven.
Georges heeft een mooi programma in elkaar gezet en wij zijn druk
bezig met de auto indeling.
Ook in februari staat er een JPT op de agenda. Onze
wedstrijdcommissaris heeft hier een mail over uitgedaan. Op onze site
staat hier alle informatie over.
www.surtout.nl, kopje wedstrijden en Jeugd Punten Toernooi.

