Nieuwsbrief Amicitia VMC Reünisten=

=

Lente 2014
Amice,
Als het tussenklassement op de Olympische Spelen het eindklassement op het WK Voetbal
gaat worden dan gaan we voetbal technisch een mooie zomer tegemoet:
een herhaling van Duitsland-Nederland, u weet wel !!!
In ieder geval gaan we een WK evenement houden, maar voordat dit gaat plaatsvinden zijn er
eerst nog enkele andere activiteiten.
Tijdens de ALV op 11 februari is een commissie opgericht om meer oudere Amicitianen en oud
1e elftal spelers te betrekken bij de Reünisten. Deze commissie wordt bezet door de neven
Hans en Wim Bodewes,. Zie verder punt 3 .
1. Korte terugblik A.L.V. Januari 2014
De ronde tafel was helemaal bezet doch er waren nog plaatsen vrij op de 2e ring.
De stemming was goed en halverwege volgende een schorsing om van de snert en een
bijpassend bockbier te mogen genieten. Na de ALV bezochten de meesten nog de
Nieuwjaarsreceptie van de moedervereniging.
Zaterdag 8 maart 2014 de Wijnproeverij
De wijnproeverij is verplaatst van februari naar 8 maart a.s. en wordt gehouden in de gewelven
naast de wijnflessen van het Schimmelpenninckhuis in de Oosterstraat in Stad.
Op zaterdag 8 maart 2014 wordt bij elk wijntje een toepasselijke tapa of hapje geserveerd
naast het bekende stokbrood en toast.
De kosten voor de proeverij neemt het Bestuur voor haar rekening.
16.00-18.00
Wijnproeverij
18.00-20.00
optioneel met elkaar een vorkje prikken
20.00-00.00
Krougentocht voor wie dat wil
Opgave zo spoedig mogelijk, via onze secretaris Gejo Nanninga: gejo.nanninga@gmail.com
3. op zondag 9 maart 2014: Reünistenmiddag tijdens Amicitia 1- BATO 1
Binnenkort ontvangt u een mail van Hans en Wim Bodewes om de spelers van het huidige
eerste elftal toe te juichen die de 3e periode kunnen pakken. Rondom deze wedstrijd wordt
door beide heren het één en ander georganiseerd, kortom een mooi weekend ligt in het
verschiet.
4. Op 6 april 2014 Bundesliga wedstrijd: Werder Bremen – Schalke 04 te bezoeken.
Op veler verzoek wordt jaren na dato (toen werd Arsenal in Londen bezocht) weer een
internationale dagtrip gepland. Het idee is, ‘s ochtends met de bus naar Bremen, een
smaakvolle lunch, de wedstrijd en een gezellige nazit voordat we weer met de bus naar
Groningen vertrekken. Wedstrijdkaarten zijn ca. € 40,= .Graag ontvangt onze secretaris Gejo
een mailtje dat u geïnteresseerd bent om mee te gaan ivm organisatie en planning.
Namens het Bestuur,
met sportieve groet,
Jaap van der Weide

