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Belangrijke data SVO Korfbal

- 1 januari 2013: Nieuwjaarsreceptie vanaf 15.00 uur in het clubhuis van SVO!
- In de week van 24 feb t/m 2 maart 2013: paasactie!
- 23 maart 2013 indoor sportspektakel Eindhoven voor B en C jeugd

Ballenbingo

Op 16 november jl. heeft SVO korfbal een ballenbingo gehouden. Dit was in
meerdere opzichten een zeer geslaagde avond! Niet alleen was het voor de vele
bezoekers en gezellige avond, waarop bijna iedereen met een mooie prijs naar huis
ging, maar ook is deze avond een heel groot bedrag van bijna € 1000,- voor onze
vereniging opgehaald!!!
Dank aan de activiteitencommissie voor de goede organisatie van deze geslaagde
avond!

!

Van de opbrengst is inmiddels voor elk team een geel-blauwe bal besteld.

Website SVO Korfbal

Sinds kort heeft SVO Korfbal een nieuwe website. Je kunt hier onder andere de
uitslagen en standen vinden. Kijk allemaal op http://www.svokorfbal.nl/
startpagina/. Voor al het nieuws van SVO Korfbal.

Kerstgroet SVO Korfbal

SVO korfbal wil graag al haar
vrijwilligers ontzettend bedanken voor
hun inzet het afgelopen jaar. Jullie
zijn onmisbaar voor onze vereniging!
We hopen dan ook komend jaar weer
op jullie te kunnen rekenen.
Ook grote dank aan onze sponsors
Aannemersbedrijf Vermeulen BV,
Autobedrijf Wijlhuizen, CaféRestaurant ‘De Vink’, Frank BV, KIP
Elektro, Lukkassen Producties BV, Nico
de Witt Plusmarkt, Signworkers,
Verriet Dienstverlening, Welland BV,
Autoschadebedrijf Nielen, Yourskin
Schoonheidssalon, Haarstudio Sandra,
Bakker Bart, Total service station ’t
Meertje, Jolanda Vleugel, HSF Logistics
Nijmegen BV, Slijterij Hoogma en
Betuwe Express voor hun steun!
Het zou leuk zijn om samen te
proosten op het nieuwe jaar op 1
januari tijdens de traditionele
nieuwjaarsreceptie in het clubhuis van SVO!
Wij bieden alle aanwezigen die middag de gelegenheid om op een geweldige manier
op de foto te gaan! De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan onze
vereniging.
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en sportief 2013 toe!
Bestuur SVO Korfbal

