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Elim, 13 november 2018,
Beste lezer,
We zijn inmiddels al weer een stuk opgeschoten in het nieuwe voetbalseizoen. De winsterstop staat weer voor de
deur. Tijd om u als lid van onze vereniging bij te praten over de lopende zaken en geplande activiteiten
Agenda
28 november
7 december
8 december
14 december
22 december
27-28 december
12 januari

Sinterklaasfeest voor kabouters, JO8 en JO9
FIFA toernooi in de kantine
Feestavond vrijwilligers, aanvang 21.00 uur
Klaverjassen, ivm met verbouwing van kantine eerder dan gebruikelijk
Voorronde Protos in Activum Hoogeveen
Kersttoernooi
Nieuwjaarsreceptie, in de Casteleyn ivm verbouwing kantine

Protos Weering
22-12
Voorronde
27-12
Kwartfinale
29-12
Halve finale
02-01
Tussenronde
05-01
Finale
De voorronde is SC Elim ingedeeld in Poule C samen met Noordscheschut, Ruinen, Rouveen en Ruinerwold. Deze
wordt gespeeld in Het Activum in Hoogeveen, aanvang 18.00 uur. Indien SC Elim zich plaatst voor de volgende
ronde(s) zal alle betreffende informatie m.b.t. busvervoer e.d. te lezen zijn op de site en Facebook.

Verbouwing kantine
Op zaterdag 15 december bij de thuiswedstrijd van Elim 1 - SVM 1 zal de kantine voor het laatst geopend zijn.
Op maandag 17 december wordt dan gestart met de verbouwing. Het streven is om de kantine grotendeels
klaar te hebben voor de eerste thuiswedstrijd na de winterstop op 26 januari tegen Hoogeveen. Mensen die
willen helpen met de verbouwing kunnen zich melden bij Arjan van der Weide 06-19 144621 of Berthil Koops
06—22 728535. Vele handen maken licht werk.

Vrijwilligers
Het blijft een terugkerend onderwerp op de nieuwsbrief maar ook tijdens iedere vergadering. We hebben nog
steeds een groot tekort aan vrijwilligers. Om onze club draaiende te houden zijn er vele vrijwilligers nodig. Voelt
u zich betrokken bij onze club en bent u nog geen vrijwilliger meldt u dan aan, er is altijd wel een klus die bij u
past. Aanmelden kan bij een bestuurslid maar ook in de kantine.

Stotijn notariaat en mediation
Wij zijn een samenwerking aangegaan met notariskantoor Stotijn in Meppel. Heb je een notaris nodig en je gaat
naar Stotijn dan krijg je als lid van SC Elim 5% korting. Daarnaast gaat datzelfde bedrag ook nog eens naar onze
vereniging. Dus goed voor de leden en de vereniging. Meer informatie over deze kortingsactie is te lezen op onze
site.
Kunstgras
Graag houden wij u als lid op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende het kunstgrasveld alleen hebben wij
nog niets concreets te melden. Tijdens de raadsvergadering is in de begroting aangenomen dat er in 2019
begonnen zal worden met de aanleg van kunstgras bij SV Pesse en SC Elim. Wij als bestuur moeten nog met de
gemeente om tafel om te bespreken hoe dit vorm zal gaan krijgen. Wij hopen in de volgende nieuwsbrief hier
meer over te kunnen melden.

Het bestuur van sc Elim.

