
SPORTNIEUWS 
SPORTVERENIGING NIUW HEETEN 

 
Rabobank Salland rekeningnummer NL15RABO0136407781  voor betaling: Contributies  
Rabobank Salland rekeningnummer NL27RABO0136401260  voor betaling: Algemeen 
Contributie:             Liset Aben   De Hoeve 26     320173 
Ledenadministratie:  Renate Kleverwal ledenadministratie@svnieuwheeten.nl  850665 
Sportnieuws vóór zondagmiddag 12.00 uur: Liesbeth Hazelhekke  sportnieuws@de-dorpskrant.nl 
 
Zaterdag 21 november inzameling oud papier  
Zaterdag 21 november wordt het oud papier weer ingezameld. 
Wilt u ervoor zorgen dat alles om 09.00 uur gebundeld aan de weg staat 
 
Uitgifte dorpskrant 
De volgende dorpskrant komt uit op 29 november, de daar op volgende op 13 december en dan pas weer op 10 
januari. Houdt hier rekening mee met het aanleveren van het sportnieuws. 
 

 
 
Algemene ledenvergadering 30 november 
Beste leden van SV Nieuw Heeten, 
Via deze weg nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 30 november (de 
agenda hiervoor heb je als het goed is via de mail ontvangen). Omdat we maar met een beperkt aantal mensen 
tegelijk aanwezig mogen zijn in de Belte, is het van belang dat je je voor 21 november aanmeldt. Op grond van het 
aantal aanmeldingen kunnen we dan een vorm bedenken die past bij de Corona-richtlijnen. Wie zich niet tijdig heeft 
aangemeld, kan dus helaas niet meer deelnemen.  
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar de secretaris van het bestuur, Liesbeth 
Hazelhekke: secretaris@svnieuwheeten.nl Graag in het onderwerp van de mail “aanmelding ledenvergadering SVNH” 
zetten, zodat we snel een overzicht kunnen krijgen. Als je een agendapunt wilt inbrengen, laat dit dan in diezelfde mail 
nog even weten. Tot 30 november! 
 
Bedankt voor het stemmen 
Allemaal bedankt voor het stemmen op SV Nieuw Heeten bij de actie Rabo Club Support! 
Hiermee kunnen we nieuwe sportmaterialen bestellen. 
 
Actie Intersport Bols Teamsport 
“In samenwerking met Intersport Bols Teamsport hebben wij een leuke 
actie opgezet. Wanneer jij tussen 13 november en 25 december één van 
de artikelen aanschaft die op de flyer staan afgebeeld, deelt de 
vereniging hier een bedrag cash in mee. Op deze manier genereren we 
wat extra inkomsten voor de vereniging in deze moeilijke tijden.  
Via onderstaande link kan jij de artikelen online bestellen. Vanaf medio 
volgende week zijn de shampoo, muts en coll ook in de winkels 
verkrijgbaar. 
https://www.intersportbols.nl/clubkleding/nieuw-heeten/ 
 
Dus sla snel je slag of zet hem bovenaan je verlanglijstje!”  
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