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Oproep redactielid AHN 
 
Vind jij het leuk om iets te doen voor de vereni-
ging? Ben je creatief en heb je leuke ideeën om 
ons clubblad nieuw leven in de blazen dan zijn we 
op zoek naar jou! 
 
 Het kost je maximaal 1 uur per maand 
 Je wordt weg wijs gemaakt met Publisher 
 
 
Mail naar redactieahn@gmail.com 
 

mailto:redactieahn@gmail.com
http://www.emte.nl/_layouts/sfg_custom/map.aspx?adres=bathmen&straal=5


ALV 

 

 Algemene Ledenvergadering  
ABS-volleybal 2017  
 
 
Beste leden en ouders van leden,  
Op maandagavond 6 november 2017, 19.30 uur (kantine De Uutvlog), willen wij onze 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden. Tijdens deze vergadering willen wij het on-
derstaande met jullie bespreken of aan jullie meedelen.  

01. Opening  

02. Notulen ALV 7 november 2016  

03. Jaarverslag 2016 / 2017  

04. Financieel overzicht  

• Resultaatrekening  

• Verslag Kascommissie  

• Verkiezing kascommissie volgend seizoen  

• Begroting en contributie  

05. Ingekomen stukken  

06. Grote clubactie  

07. Stratenvolleybaltoernooi  

08. Clubblad Achter het Net  

09. Beach  

10. Verkiezingen bestuursleden Aftredend en niet herkiesbaar Freek van Hasz 
(Wedstrijdsecretaris  
 
 
Personen, die zich verkiesbaar willen stellen, dienen dit uiterlijk een half uur voor aanvang 
van de vergadering te melden bij de voorzitter of de secretaris.  

11. Mededelingen en wvttk  

12. Rondvraag  

13. Sluiting  
 
Na afloop van deze vergadering kan, zoals te doen gebruikelijk, vast nog wel even ‘gebald’ 
worden.  
Het bestuur;  
 
Ilse de Winter, Gerdi Schoemaker, Freek van Hasz,  
Karin Visser, Jan Pluim en Frank Machielsen  



Jeugd 

Sport 2000 Buitink V’ALANS Klus & timmer TOP FTE 

   Molenstraat Bathmen 

Zaterdag 30 september 
 
De wekker ging vanmorgen voor de meesten van 
ons rond 7.00 uur. We moest een om 8.00 uur ver-
zamelen bij de Uutvlog. Toen gingen we met 2 au-
to's op weg naar Mariënheem. 
Om 9.00 uur begon de eerste wedstrijd 
tegen het jongensteam van Avior. We hebben alle 4 
de sets gewonnen!  
Daarna moesten we tegen het andere team van 
ABS, dat is altijd spannend. Zo ook nu weer. We 
hebben een super leuke wedstrijd gehad, er zaten 
veel spannende en lange rally's in en uiteindelijk 
hebben we gewonnen met 3-1.  
 
Een goed begin van het nieuwe seizoen! 
 
Groetjes van Laura en Charissa (ABS 5.2) 



Hét Café Braakhekke Bouwbedrijf Kerkdijk 

van Welbergen 

Bubbels te Riele Olie  

‘t Bockje Wesseling Bronsvoord Kinderopvang Bathmen 

Bakkerij Philips                                                     Amigo Bathmen Garage Leijenaar 

Ik ben Tjebbe en zit nog maar pas op volleybal. Ik 
zit in een leuk team, namelijk 3.1. Zaterdag 30 sep-
tember had ik mij allereerste wedstrijd gehad. Ik 
vond het leuk. Ik vond het moeilijk, maar het ging al 
best wel goed.  
Groetjes Tjebbe 

http://www.hetcafebraakhekke.nl/

