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VOG
Ondertussen heb ik voor velen de aanvraag voor
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gestart.
Omdat ik géén kopie van de VOG zelf van het Ministerie van Justitie ontvang, verzoek ik jullie mij
een kopie te bezorgen, mag digitaal maar ook op
papier.
Voor degenen waarvoor ik nog geen aanvraag heb
gestart (omdat ik geen melding daarvoor heb ontvangen) zal ik volgende week aan de slag gaan.
Je krijgt dan van het Ministerie van Justitie een
email waarin de instructies staan om je VOG te
bemachtigen. Als je dit NIET wilt ben je vrij om de
email niet op te volgen. Het is geen verplichting,
doch we vragen je dit vrijwillig te doen.
Nog steeds gratis…….

Agenda
Start Nordic Walking

09-04-2018

G-voetbal Hillegom (12:30 u.) 22-04-2018
Bestuursvergadering

14-05-2018

Act. Leiders vergadering

05-06-2018

Bestuursvergadering

25-06-2018

Promotie activiteiten
Op 20 maart heeft een kleine groep uit meerdere
activiteiten gehersenwaaid over de manieren
waarop we meer bekendheid kunnen geven aan
de Zevensprong. Het blijkt steeds weer dat wij
nauwelijks tot niet bekend zijn in de buurt.
En dat is jammer, want meer naamsbekendheid
levert ook meer vrijwilligers en vooral ook
deelnemers op.
Met een week of vier wil het bestuur met een
aantal enthousiaste vrijwilligers om de tafel om te
bepalen welke instrumenten we kunnen inzetten
om de naamsbekendheid te vergroten.
Daarbij zijn we vooral
geïnteresseerd
in
vrijwilligers, die samen met deelnemers een
nieuwe activiteit willen vormgeven: Multimedia.
Gedachte is dat we via Facebook, Instagram,
YouTube en onze eigen website gaan VLOG-gen
en BLOG-gen, met filmpjes en foto’s van onze
activiteiten.
Ofwel, we zetten vol in op de “nieuwe” media !!

We roepen jullie dan ook op om je hiervoor op te
geven, dan wel iemand uit je kennissenkring
hiervoor te interesseren.
Belangstellenden kunnen zich bij mij melden:
franssnaar@outlook.com (06 1297 2244).

Uiteraard maken we ook gebruik van de traditionele
uitingsvormen, zoals flyers en beachflags. Dit kunnen we doen bij grote (najaar-)markten of manifestaties.
Daarnaast verbinding zoeken met andere verenigingen en ook onze activiteiten gaan opnemen in de
agenda’s van de plaatselijke kranten….

Agenda
Heeft jouw activiteit ook een “special”, meldt het mij
alsjeblief, ik maak er melding van in de nieuwsbrief
en wie weet tot wat voor leuke verbindingen dat al
niet kan leiden…….
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Verjaardagen april
Tineke

Ouwerkerk

4

Glind vakantie / Soos

Wessel

van

Zanten

5

Bowling

Gerry

van

Amersfoort

7

Rolstoeldansen

Arjan

van der

Voet

8

Bollenband

Warmerdam

8

Jeu de Boules

Nico
Rommie

van

Dokkum

10

VT-club Hafakker

Samantha

Schuchhard

14

Zwemmen Lisse

Epco

Boerema

14

Bestuurder

Anouk

Labrie

15

Glind vakantie

Jan

Mosselman

20

Bollenband

Martien

Beuning

22

Zwemmen N'hout

Addy

Bulsink - Hendriksen

25

Stijldansen

Coby

Broekhuisen

26

Soos

Jordi

Ligtvoet

27

Zwemmen Lisse

Jeroen

Pluimers

29

Zwemmen Lisse

G-team voetbal
Het G-team gaat weer penaltyschieten
Op zondag 22 april wordt ons G-team weer in
het zonnetje gezet. Net als vorig jaar is het
team uitgenodigd om in de rust van een wedstrijd van het eerste penalty te schieten tegen
de keeper van de selectie. Voordat dat de schoten afgevuurd worden, speelt het team eerst
nog een vriendschappelijk wedstrijd tegen een
team van sv Hillegom. Deze wedstrijd begint om
12.30 uur en het penaltyschieten is om 14.45
uur gepland. De spelers kunnen elke aanmoediging goed gebruiken, dus zijn jullie van harte
welkom. Mocht je (vanwege het weer) twijfelen
of het doorgaat, kijk dan op de website van sv
Hillegom: www.svhillegom.nl
Voetbalplaatjesactie G-team
Op dit moment loopt er in Hillegom een grote
voetbalplaatjesactie. Supermarkt Plus heeft alle
1160 spelers van sv Hillegom op de foto gezet
en een boek van gemaakt.
Jullie kennen het systeem wel, want door boodschappen te doen kun je de plaatjes bij elkaar
sparen.
Ook ons G-team staat in het boek en de spelers
zijn er erg trots op. Alleen het sparen van de
plaatjes valt niet mee. De boodschappen worden
centraal ingekocht en bij leveranciers die niets
met deze actie te maken hebben.

Een enkele speler heeft het creatief opgelost door
familie en vrienden te charteren en op die manier
plaatjes te sparen. De rest moet het doen met de
40 plaatjes die zij van de supermarkt kregen.
De actie loopt tot 5 mei en hierbij doen wij een
oproep aan de vrijwilligers die de boodschappen
bij de Plus Supermarkt doen. Als je de plaatjes
niet zelf spaart en je ook niet weet wat je ermee
moet doen, geef ze dan aan de spelers van ons
G-team.
Een berichtje aan koos.vander.klugt@ziggo.nl en
de plaatjes worden bij je opgehaald.

