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Van het bestuur
Nieuwjaarsreceptie
Graag ontmoeten wij iedereen tijdens onze
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 4 januari vanaf
19.30 uur in ons clubgebouw aan de Landweg!
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Schoolkorfbaltoernooi

8 maal prijs binnen RWA bij de Grote Clubactie
Ook dit jaar hebben we als vereniging weer
meegedaan aan de grote clubactie! De loten zijn
aan iedereen uitgedeeld en twee weken geleden is
de 46e trekkingsuitslag (door notaris mr M.E.F.
Ploum) bekend geworden! En het leuke nieuws is
dat we binnen RWA zelfs 8 gelukkigen hebben die
een prijs hebben gewonnen!! Maar wat die prijzen
zijn…… dat is vanwege de AVG nog onbekend.
De hoofdprijs is een bedrag van EUR 100.000, de
tweede prijs is een Volkswagen Up! en de derde
prijs is een reischeque van EUR 2.500. Daarnaast
zijn er nog ruim 200 andere prijzen.
Met de onderstaande link kunnen jullie
controleren of er een prijs is gevallen op de loten
(die bij sommige nog ergens in de sporttas
verstopt zitten)! Lotchecker clubactie RWA
We wensen alle prijswinnaars alvast veel plezier
met hun gewonnen prijs!
RWA in de regio
Zoals al in eerdere nieuwsbrieven beschreven,
hebben we vanuit de Rabobank een tweetal mooie
donaties gehad om nieuwe materialen voor onze
leden aan te schaffen! In de tussentijd hebben wij
dit ook gedaan en onder andere onze jongste
leden van de kangoeroes hebben hierdoor alle
mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot de
nieuwe helden van de vereniging.
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Opstellingen.
Trainingsschema.
Vervoerschema.

Het trainingsschema voor het
zaalseizoen kun je hier vinden.
De opstellingen kun je vinden op deze
pagina, deze wordt wekelijks bijgewerkt. Kijk
daar dus elke week. Ook om te zien of je
misschien in een ander team moet invallen!

Voor het vervoer, invallen en zaalwacht krijg
je ook een herinneringsmail (soms wel een
paar). Die verdwijnen soms in de spambak,
daarom is het goed om ook zelf deze
schema's te bekijken.
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Mede door donaties/sponsoren kunnen wij
onze vereniging steeds verder ontwikkelen en
met zijn allen naar een hoger niveau toe
werken. Middels dit schrijven willen we naast de
Rabobank, ook alle andere sponsoren van de
vereniging heel erg bedanken voor hun inzet
voor de vereniging dit afgelopen jaar!!
Onderstaande foto is gepubliceerd in de
‘Dichterbij’ van de Rabobank!

Africa Eco Race
Zoals wellicht bekend heeft onze hoofdsponsor
Arco ook een eigen Rally Team.
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Agenda
27 tm 30 december Korfbal Challenge
4 januari

Nieuwjaarsreceptie

5 januari

Korfbalclinics door selectie

11 januari

Klaverjassen

18 januari

Gooise vrouwen bingo

8 februari

Klaverjassen

9 februari

Carnavalsfeest

15 februari

Valentijnsdisco

7 tm 10 juni

Pinksterkamp

Na de kerstdagen vertrekt Coen den Hartigh met
zijn team, Arco Rallysport, naar Monaco om
vanaf 30 december deel te nemen aan de Africa
Eco Race (www.africarace.com/en) , de zwaarste
rally van Africa. Dit is een race over 6000 km,
verdeeld over 12 etappes en met de finish in
Dakar. Via www.arcorallysport.nl kun je meer
informatie vinden over het team en de race.
Wij wensen Coen en zijn team ongelofelijk veel
succes!

Van de TC

Video dienst
19 januari 17.25 uur Manon van Balen / Mara Dingemans
19 januari 18.45 uur Tyra Lankhaar / Sanne Zorge
9 februari 17.40 uur Dewi Rotmans / Yasmijn Lodder
9 februari 18.45 uur Nadine Hartog/ Dewi Rotmans
16 februari 17.40 uur Senna Hensen / Lennard vd Vorm
16 februari 19.00 uur Xavier van Wieringen / Luuk Stok

Nieuwsbrief RWA

Pagina 3
Pagina 7

16 maart 15.05 uur Alyssa den Dekker / Jasmijn Molenaar
16 maart 16.25 uur Jente Remmig / Amber Schobben
30 maart 17.25 uur Tyra Lankhaar / Sanne Zorge
30 maart 18.45 uur Manon van Balen / Mara Dingemans

Competitieschema 2019/2020
We zitten nog midden in de competitie 2018 –
2019, maar de korfbalbond heeft ook het
schema voor volgend jaar al bekend gemaakt.
De competitie start op zaterdag 7 september, en
net als dit jaar zijn de vakanties zo veel mogelijk
vrij gepland. Klik hier om het schema te
bekijken!
Internationale oefenwedstrijd
RWA oefent ook dit jaar tegen Benfica
Dinsdag 8 januari speelt het vlaggenschip van
RWA voor het tweede jaar op rij een
oefenwedstrijd tegen Núcleo de Corfebol de
Benfica. Benfica is in Nederland als
voorbereiding op de IKF Europa Cup 2019. De
wedstrijden van die IKF Cup worden in Kortrijk
Belgie gespeeld. De Portugezen spelen op
donderdag 10 januari de eerste poulewedstrijd
tegen Marmara University. Later die dag treedt
het team aan tegen de Belgische kampioen
Boeckenberg.
De wedstrijd RWA-Benfica begint om 20.15 uur
in Sporthal Rhoon en staat onder leiding van
scheidsrechter Lennart Laban.
We rekenen op een hoop publiek voor deze
internationale wedstrijd!

Schoonmaak
Woensdag 2 januari gaan we weer een grote
schoonmaak houden, per slot van rekening
willen we tijdens de nieuwjaarsreceptie "goed"
voor de dag komen.
De kantine en de bar zullen dit keer onder
handen worden genomen.
Hulp is altijd welkom, we beginnen om 8.30
maar wil je wat later komen is dat geen
bezwaar.

Van de SupVer
Ook dit jaar willen we weer gebruik maken van
de mascotte. Wil jij dit jaar ook eens de
mascotte zijn om het publiek te vermaken?
Meld je aan bij iemand van de SupVer of stuur
een mail naar: supveractiviteiten@gmail.com
Komende activiteiten
Gooische vrouwen bingo
Wanneer: 18 januari 2019
Wie: Dames vanaf de A en Senioren en voor
alle mama’s/ vrouwelijke supporters van onze
vereniging.
Carnavals-feest
Wanneer: 9 februari 2019
Wie: B, A en senioren + alle ouders/verzorgers
en supporters
Valentijns-disco
Wanneer: 15 februari 2019
Wie: G + K, K t/m C
Dart-toernooi
Wanneer: 15 maart
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RWA Pinksterkamp 2019
De voorbereidingen voor kamp 2019 zijn alweer
begonnen en één van de meest belangrijke
aspecten daarvan is natuurlijk het thema!
Aangezien wij als kampcommissie vaak bepalen
wat het thema wordt, leek het ons eens leuk om
ook jullie mee te nemen in deze keus!
Daarom mag jij stemmen op wat jij het leukste
thema vind!
Stemmen kan via onze
blog: http://pinksterkamprwa.blogspot.com
Of direct via deze
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSd2I5zIPPeH658kRu1LAv5wtJBtLioArkVgDI3nvoVgB70cQ/viewform?usp=sf_link
We zijn benieuwd naar de uitkomst!
Groeten,
De kampcommissie
Nils, Leon, Denise en Jasmijn
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Het
bestuur

wenst iedereen

hele gezellige kerstdagen
en een heel gelukkig,

