Nieuwsbrief februari 2015

#2 Nieuwsbrief FC Unitas
Waarom een nieuwsbrief
Binnen een BMX vereniging gebeuren veel dingen. Er worden veel wedstrijden gereden op
allerlei niveaus en er moeten wedstrijden georganiseerd worden op eigen baan. Ook zijn er
andere evenementen die georganiseerd moeten worden en een terugkoppeling verdienen.
Daarnaast staat er natuurlijk veel te gebeuren rondom de nieuwe baan bij het
Wielercentrum. Allemaal redenen om een nieuwsbrief in het leven te roepen om jou als lid
van FC Unitas van alle gebeurtenissen op de hoogte te houden.
Nieuwe website
Al enige tijd wordt er door Cityfox Media druk gewerkt aan een nieuwe website. Komende
week is het zover, de nieuwe site gaat online! Wanneer de oude wordt vervangen door de
nieuwe zal de site tijdelijk, ongeveer een uur, niet beschikbaar zijn.
Nieuw clubshirt
Ook de komst van het nieuwe clubshirt wordt hard aan gewerkt. Voordat de definitieve
bestelling geplaatst kan worden moet er eerst gepast worden. Vanaf volgende week zijn de
passhirts in de kantine aanwezig. Eerst alleen de grote maten (XS t/m XXL) en over 2 weken
komen ook de kleinere kindermaten (116 t/m 176). Anita van Soest en Mariska Meijer
regelen alles met betrekking tot het passen van het nieuwe clubshirt. Je kunt dus bij 1 van
hen terecht voor een shirt en zij zullen je maat en het aantal shirts dat je wilt bestellen
noteren op de lijst. Voor eventuele vragen over het passen kun je contact opnemen met
Anita via anitabartelds@hotmail.com Voor de grotere maten geldt dus dat je de komende 2
weken de tijd hebt om te passen en je bestelling te plaatsen. Voor de kleinere maten geldt
de maten en aantallen uiterlijk maart bekend moeten zijn.
Vooraankondiging ledenvergadering
In de tweede week van maart wordt er een ledenvergadering georganiseerd. Details
hierover volgen in een aparte uitnodiging per mail.
Contactgegevens bestuur
Er zijn wat wijzigingen in de contactgegevens van enkele bestuursleden. Het email adres van
de voorzitter Elroy Kuipers is voorzitterfcunitas@gmail.com en het emailadres van de
secretaris Kim de Jong is fcunitas.secretaris@ziggo.nl Alle contactgegevens zijn ook te vinden
op de nieuwe website. Mocht je vragen hebben over bijvoorbeeld de nieuwe baan of wat
dan ook neem dan gerust contact op met Elroy via genoemd emailadres.
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