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Nieuwsbrief

Interessante informatie:
 De Nieuwsbrief is terug!
 PR-commissie in actie

Im Memoriam Peter Baris
Op 24 december 2014 is Peter
Baris, oud-lid van onze vereniging, overleden. Peter was lange
tijd een gewaardeerd lid van
onze vereniging. Zelfs nadat hij
geen actief lid meer was, kwam
hij nog geregeld naar de sporthal om “zijn team” aan te moedigen. Ons medeleven gaat uit
naar de familie en wij wensen
hen sterkte in deze moeilijke
tijd.
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CLUBNIEUWS
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van RBC
Sowat is een nieuw leven
ingeblazen. Vanaf heden
hoop ik weer jaarlijks
minimaal 2 nieuwsbrieven
uit te laten komen.

kleine bijdrage betalen
voor het spelen van hun
competitie. Verder is er
een PR-commissie in het
leven geroepen. Deze PRcommissie
PR-commissie
bestaat uit
De laatste jaren is ons
Henk Benledenaantal behoorlijk
schop, Paul
afgenomen. Om ons
Marcusse en
voortbestaan niet in geik (Regina
vaar te brengen, heeft het Krijger). Onze eerste
bestuur een aantal beslis- insteek was het zo snel
singen moeten nemen.
mogelijk werven van nieuDit hebben zij natuurlijk
we leden. Dit hebben wij
in samenspraak met de
gedaan door het opzetten
leden gedaan tijdens een van een ledenwervingsacextra ledenvergadering.
tie, waarover hieronder
Zo werd de contributie
meer. Verder proberen
licht verhoogd en gaan
wij zoveel mogelijk artikeook de ERC-spelers een len in de Rozenburgse

Schakel te laten plaatsen,
want elk persbericht is
gratis reclame!
Nieuwjaartoernooi
Het eerste
toernooi
van dit jaar
heeft alweer
plaatsgevonden, het
nieuwjaarstoernooi.
We hadden een hoge
opkomst en het was weer
erg gezellig. Bea Mandak,
hartelijk bedankt voor de
heerlijke oliebollen!
Met sportieve groet,
Regina

LEDENWERVINGSACTIE
Begin januari heeft de PRcommissie een ledenwervingsactie ingezet. In een
groot deel van Rozenburg
is er huis-aan-huis een
flyer verspreid met informatie over onze vereniging. Sportievelingen die
zich voor 1 maart aanmelden als nieuw lid

hoeven geen contributie te
betalen voor de laatste
twee maanden van dit jaar.
Inmiddels hebben zich een
zestal nieuwe leden
aangemeld. De PRcommissie wil alle leden
die hebben meegeholpen
om deze actie tot

een succes te maken
langs deze weg hartelijk
bedanken voor hun inzet.
Zonder jullie was dit niet
gelukt!

