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Van de redactie

door Redactie

Afgelopen vrijdag was de Voorjaars Algemene LedenVergadering en deze was om meerdere redenen
gedenkwaardig. Ten eerste was dit de eerste jaarvergadering zonder Sybe, die door iedereen node gemist werd. Er
werd direct na de mededelingen een minuut stilte gehouden om Sybe op waardige wijze te herdenken en er werd
het besluit genomen om op de komende najaarsvergadering te bepalen hoe Sybe een gepast eerbetoon te doen
toekomen. Ten tweede vond de vergadering plaats “gewoon” in ons eigen ALOodsje, zij het dat iedereen op
gepaste afstand van elkaar was gepositioneerd. Toch voelde het heel oké zo en de sfeer was een mix van
gemoedelijkheid en daadkracht, waardoor het een prima vergadering werd. Ten derde had onze onvolprezen
penningmeester Owen zich flink in het zweet gewerkt door niet met slechts één begroting voor seizoen 2020-2021
op de proppen te komen, maar naast de gebruikelijke ook een coronaversie te presenteren. Dit was een sterk staaltje
anticiperen en door de heldere uiteenzetting van de inhoud was iedereen alles al snel duidelijk, waardoor we binnen
recordtijd aan het informele deel konden beginnen.

(Verder) deze week

Vanaf zaterdagmiddag 25 juli is de kantine vanaf een uurtje of 3 geopend in het kader van de ALO-
zomergezelligheid, evenals het veld…
TC-nieuws: ALO-selectie speelt op het veld ook al zijn wedstrijden op zaterdag
(Toch nog) ALO-KAMP op ons terrein, 18/19 juli: het beknopte programma

Agenda

 Juli
 18 jul  za  10:00 u Start ALO-kamp
 19 jul  zo  10:00 u Start 2e dag ALO-kamp
 25 jul  za  15:00 u 1e zomeropening ALOodsje

Hopelijk tot snel weer op ons veld,

Pim
redactie@alo.nu
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Juli
13 jul  Manon vd Schilde (32)
14 jul  Kees Pouwiel (73), Ineke Meijer (64)
15 jul  Emily Claassen (24), Julius Heinen (15)
16 jul  Marleen Hagebeek (19)
20 jul  Lise Prins (8)
21 jul  Katinka vd Spek (19)

 

 (290)
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ALO-KAMP OP ALO 18/19 juli

door lakem006

Helaas ging het kamp van 2020 niet door vanwege de coronamaatregelen. Echter goed nieuws. We houden het
weekend van 18 en 19 juli een mini-ALO-kamp (op ALO , zonder slapen). Ook als je je niet had opgegeven mag je
deelnemen. Was een week te lang? Dan is dit de uitgelezen mogelijkheid om het toch een beetje te proberen. We
gaan proberen het zoveel mogelijk op een echt kamp te laten lijken maar dan zonder slapen. Dus ook lunch en
avondeten, spellen, gezelligheid, (corvee?), enz.

Het programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 18 juli 

10.00 uur verzamelen

10.00 – 18.00 kampspellen, lunch en kampspellen

18.00 – 19.00 Avondeten

20.00 – 21.00 Avondspel (ouders die dit te laat vinden kunnen de kinderen om 19.00 ophalen, geef dit wel aan op
het formulier)

Zondag 19 juli 

10.00 verzamelen

10.00 – 14.00 kampspellen

14.00 ophalen kinderen

(let op kinderen hebben nog geen lunch gehad)

 

Wie mogen er mee? Alle jeugdleden A t/m F, en alle leden die er officieel wat betreft leeftijd nog horen te spelen
maar toch al in de senioren zitten. Ook als je komend seizoen naar de F gaat of komend jaar voor het eerst
competitie gaat spelen. Ook als je je niet had opgegeven voor het grote kamp mag je je gewoon opgeven. We hopen
op heel veel deelnemers. De leiding is er klaar voor.

Kosten € 10,- (voor eten, drinken en tussendoortjes)

Opgeven is wel nodig. KLIK HIER om je op te geven

LET OP de inschrijving sluit op 15 juli (i.v.m. inkopen, e.d.)

En natuurlijk is het net als op het grote kamp OUDERS NIET TOEGESTAAN.

 (126)
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ALOodsje open op zaterdagmiddag in de zomervakantie

door Redactie

Tijdens de afgelopen VALV kwam het voorstel om het ALO-veld te openen op zaterdagmiddagen. Doordat veel
mensen korter op vakantie gaan en omdat we elkaar zo weinig/niet gezien hebben tijdens de coronacrisis is het idee
gerezen om elkaar tijdens de vakantie gezellig te kunnen treffen op het veld. Lekker een balletje schieten waarbij
de kinderen zich, al dan niet met bal, ook prima kunnen vermaken op het veld.

Het zou natuurlijk fijn zijn als dan ook de kantine open kan, want onder het genot van een drankje is alles nog
leuker ?

Wil je ook komen en ben je bereid wel een dienstje van 1,5 uur op je te nemen? Volg dan deze link en vul je naam
in op het moment dat je zou kunnen. Zaterdag 18 juli is bewust uit het schema gelaten, omdat er dan
kampactiviteiten zijn op het veld.

Namens het bestuur,
Astrid Bouman
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ALO-selectie komend seizoen ook op het veld op zaterdag

door Arthur Tjoa

Inmiddels is er duidelijkheid over de speeldag komend seizoen voor ALO 1 en 2. Aangezien de zondagpoule qua
reisafstanden en de verhouding zondag- en zaterdagploegen op het veld in de 1e klasse voor ALO 1 ongeveer even
slecht uit kwam als in de zaal, hebben we in overleg met het KNKV er om praktische redenen voor gekozen
komend seizoen ook op het veld op zaterdag te gaan spelen. Dit geldt ook voor ALO 2. Hoe dat er ongeveer uit
gaat zien op een thuisdag is te zien in het laatste overzicht met oefenwedstrijden. Op zaterdag 29 augustus tussen
9.00 en 18.30 uur de hele dag achter elkaar wedstrijden (n.b.: nog wel scheidsrechters nodig!, zie overzicht). Voor
de duidelijkheid nog, de speeldag is dus al wel bekend, de pouleindelingen zelf nog niet.

Voor vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu

 (17)
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