Evenementen nieuws – december 2019

Nieuwjaarsborrel
Het einde van het jaar komt in zicht, zo starten deze week de laatste trainingen van
2019. Na een feestelijke afsluiting van het jaar, willen we natuurlijk 2020 ook weer
feestelijk openen. Daarom wordt er op vrijdag 3 januari 2020 een Nieuwjaarsborrel
georganiseerd voor de hele vereniging. Jong en oud, huidig of ex-lid, iedereen is
welkom, aanmelden is niet nodig. In de kantine van het zwembad zal er voor
iedereen een welkomstdrankje klaar staan vanaf 20:00, waarna er een kort praatje
zal worden gehouden door onze voorzitster rond 20:30 met een toost op het nieuwe
jaar. Wij wensen iedereen alvast een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar, en tot op de
borrel!
Wanneer: 3 januari 2020
Hoelaat: 20:00 – 23:00
Waar: Kantine van het zwembad

Kamp 2020
Ieder jaar hebben we kamp in juni, een maand die al vol zit met laatste wedstrijden,
kampen van school en niet te vergeten het eindfeest. We kwamen tot realisatie dat
het eigenlijk elk jaar weer een gedoe is om een weekend te vinden dat past tussen
alle andere activiteiten door. Ook had het een sfeer van seizoens-afsluiting
gekregen, terwijl we daar eigenlijk al het eindfeest voor hebben. We willen dit feest
graag in ere houden als afsluiter, juist omdat het voor de hele vereniging bedoeld is,
niet enkel de jeugd. Mede daarom hebben we besloten om volgend jaar kamp niet in
juni te houden, maar in september. Hiermee maken we het niet een afsluiter van het
seizoen, het wordt nu juist een kick-off voor het seizoen. Hiermee vult het kamp het
gat op waar eigenlijk de Clubdag zat. Op deze manier hebben we een seizoen
waarover de evenementen goed verdeeld zijn, van begin tot eind.
De datum voor volgend jaar staat al vast, dit zal het eerste weekend van
september worden dus schrijf het vast in je agenda! De inschrijfperiode zal
omstreeks april beginnen, meer informatie volgt dan. Mochten hier nog vragen over
zijn, dan is een mailtje natuurlijk snel gestuurd.
Wanneer: 4-6 september 2020
Waar: Dat houden we nog even geheim 😉

