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Van de redactie

door Redactie

Op het veld (en in de duinen/op het strand) wordt weer lekker getraind door de meeste ploegen en ook de
verschillende commissies zijn keihard bezig met de afwikkeling van dit rare seizoen en natuurlijk vooral met
volgend seizoen. Dat de meeste processen nog niet uitgekristalliseerd zijn blijkt uit het feit dat er (nog) bijzonder
weinig over wordt gecommuniceerd. De KantineCommissie heeft al wel nieuws deze week, eigenlijk meer een
verzoek, dus kijk hier even of je nog iets nodig hebt dat bij ALO door het gebrek aan publieke belangstelling is
blijven liggen.

Agenda

 Juli
 3 jul   vr  20:00u ALV

 

Pim
redactie@alo.nu

 (3)
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Juni
5 jun  Isabella Adrah (19), Loek Heintze (14)
6 jun  Trevor Wong (17)
9 jun  Jacqueline Nengerman (55), Lucas Joling (13)

11 jun  Tara Hoeffnagel (25)
13 jun  Robert Mijnsbergen (51), Roy Weidman (28)
14 jun  Arthur Tjoa (52)
16 jun  Chris Hermans (64), Tim Zonruiter (26), Annabel Hagebeek (17)

 

 (290)

_______________________________________________

                                       4 / 6



Jaargang 83 nr. 39
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Help je club door producten uit de ALO-kantine te kopen!!

door Sander

Beste ALO’ ers,

Deze verdrietige tijden doen mij altijd denken aan het nummer van Queen: “The show must go on”, want dat is
helaas de realiteit. Door de huidige omstandigheden zal de kantine zowieso tot 1 juli  gesloten blijven, voor de
vereniging een enorme aderlating qua omzet en ook zijn er diverse producten waarvan de houdbaarheidsdatum ligt
voor 1-9-2020.

De KC en het bestuur hebben gemeend dat weggooien eigenlijk geen optie is en dus willen we diverse producten
proberen te verkopen aan de leden. In de lijst hieronder ziet u de producten waarvan de houdbaarheidsdatum bij
niks doen tot weggooien leidt… en dat willen we voorkomen.

We beseffen ook dat de aanbieding bij de plaatselijke supermarkt misschien voordeliger is maar daar wordt ALO
niet mee geholpen en dus hopen dat er ALO-leden zijn die ALO willen helpen door een aankoop te doen bij ALO.

Heeft u interesse in producten, stuur dan een mail aan kc@alo.nu en we maken een persoonlijke afspraak met u
(datum en tijd) waarop u met inachtneming van de RIVM-regels uw bestelling kunt komen ophalen.

Alvast bedankt.

KC & Bestuur HKC ALO

UPDATE : De eerste 4 bestellingen zijn al gedaan, dus wees er snel bij als je wat wilt bestellen.

 

Artikel Eenheid  Excl. Statiegeld  Incl. Statiegeld  Beschikbaar 
Jus D’orange Krat 24 flesjes  €                   15,00  €                  18,90  0,5 krat
Sinas Krat 24 flesjes  €                   15,00  €                  18,90  1 krat
Heineken Krat 24 flesjes  €                   16,00  €                  18,90  20 krat
Heineken 0,0% Krat 24 flesjes  €                   16,00  €                  18,90  1 krat
Amstel Radler Krat 24 flesjes  €                   16,00  €                  18,90  1 krat
Palm Krat 24 flesjes  €                   20,00  €                  23,90  2 krat
Bacardi Cola Per Blikje  €                     2,30  €                     2,30  66 blikjes
Bacardi Razz Cola Per Blikje  €                     2,30  €                     2,30  20 blikjes
Chips Naturel Per zakje  €                     0,50  €                     0,50 5
Chips Paprika Per zakje  €                     0,50  €                     0,50 8
Popcorn Per zakje  €                     0,50  €                     0,50 5
Kit Kat Per stuk  €                     0,50  €                     0,50 10
Dextro Per stuk  €                     0,50  €                     0,50 12
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