Programma voor het nieuwe seizoen (voor in de agenda)

Zaterdag 7 september : 19:00 uur Openingswedstrijd

Het programma voor het seizoen 2019 – 2020 is bekend, zie hieronder:

Op zaterdag 7 september is de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen,
waarvoor natuurlijk iedereen wordt uitgenodigd, we spelen 2 x 20 minuten

-

Zaterdag 7 september – Openingswedstrijd + Bingo
Vrijdag 20 september
Vrijdag 4 en 18 oktober
Vrijdag 1 en 15 november
Zaterdag 30 november – Spelers-Familie Toernooi
Vrijdag 13 december
Zaterdag 4 januari – Boekpresentatie 45-jarig Jubileum
Vrijdag 10 en 24 januari
Vrijdag 7 en 21 februari
Vrijdag 6 en 20 maart
Vrijdag 3 en 17 april
Vrijdag 1 mei
Zaterdag 9 mei – Eindtoernooi NederlaagSerie - Competitie
Vrijdag 15 mei – Seizoen Afsluiting

Cees Broere
Maarten Kruithof
Niels Nederlof
Tommie Pot
Benny Tolenaars
Marc van Trigt
Marjon van Trigt
Johan Verschoor

Timo van Bennekom
Peter Bijl
Rick Kraak
Shiroman Natoewal
Benny van Nieuwenhuijzen
Sander van Nieuwenhuijzen
Remco Pot
Kevin Vermaat

Jaco de Vroet maakt een nieuwe teamfoto !!
Coach: Henk Natoewal

Scheidsrechter: Nico Nederlof

Zaterdag 7 september : BINGO voor het 45-jarig Jubileum
Donateurs

Ook Donateur worden? Dit kan voor slechts € 5,00 per seizoen…

Op zaterdagavond 7 september organiseren we na de Openingswedstrijd…
een Bingo voor onszelf i.v.m. ons 45-jarig Jubileum, wat we in het komende
seizoen natuurlijk niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan… Naast de al
aanwezige spelers hopen we natuurlijk weer op een goedgevulde kantine
van de Marian Tolenaars Sporthal (M.F.A. De Tienvoet) in Heinenoord, de
Bingo begint omstreeks 20:00 uur. {dus snel douchen}

Contributie (vaste) Spelers Seizoen 2019 – 2020

De Bingo kost € 10,= inclusief de Super-ronde. Na de Bingo is er traditioneel
nog een Verloting, deze kost € 0,50 per lot.

Ook in het nieuwe seizoen (45e) wordt Dissidenten weer gesteund door een
grote groep Donateurs, die overigens allemaal vermeld staan op onze
website. Onze hartelijke dank voor jullie trouwe steun !!!

De contributie 2019-2020 voor de vaste spelers bedraagt € 60,00 voor het
gehele seizoen, dit mag in twee delen van € 30,00 betaald worden in
september en januari, hiermee komt de bijdrage van € 3,00 per wedstrijd
voor de vaste spelers te vervallen. Voor de andere spelers blijft de € 3,00 per
wedstrijd wel gewoon doorlopen. De contributie kan worden overgemaakt
op NL93 ABNA 0458 2012 78 t.n.v. Z.v.v. Dissidenten.

Zoals bekend komt er een tweede boekje uit in ons Jubileum jaar, waarvoor
we natuurlijk geld moeten sparen, maar er zullen in de loop van het seizoen
zeker nog andere activiteiten plaatsvinden.
Kom allemaal naar de Bingo en spaar mee voor ons 45-jarig Jubileum !!!
DANK JULLIE WEL !!!

