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Volleybalkamp

Agenda

Yes, na lang zoeken was het gelukt; een locatie voor het
jeugd volleybalkamp. In juni gingen zo’n 14 kinderen met de
alom bekende kamp begeleiding op stap. Er waren weer
ontzettend gave spellen bedacht die vol overgave
uitgevoerd zijn. De kinderen hebben genoten! Kijk voor de
foto’s op onze facebook pagina.

05-09 Start zetjes actie
08-09 Eerste training 2022/2023
17-09 Eerste wedstrijden
24-09 Start grote clubactie
Volg al het C.S.S. nieuws via
facebook, instagram en twitter.

Afsluiting seizoen 2021/2022
Het vorige seizoen is afgesloten met een gezellige
seniorenbarbecue. Het weer zat mee, het eten was heerlijk
en de sfeer was gemoedelijk. Tijdens deze barbecue zijn er
een aantal mensen in het zonnetje gezet. Bart kon eindelijk
zijn bedankje als afgetreden bestuurslid ontvangen. Hans
en Jolanda werden bedankt voor hun inzet voor de jeugd
het afgelopen seizoen. Lisette werd bedankt voor heel veel
jaren bestuur en voor haar grote inzet voor onze verening.
En last but not least was er groot applaus voor Bas; onze
aftredend voorzitter, volley lollie schrijver, trainer, coach,
enz., enz. Veel dank en waardering voor de jarenlange
inzet van hem voor onze vereniging. Als klap op de vuurpijl
konden we twee teams als kampioen noteren: Dames 1 en
de recreanten.

Zetjes actie AH Rijen
Van 5 september t/m 30 oktober loopt de Zetjes actie bij
Albert Heijn Rijen. Ook CSS doet hier weer aan mee. Steun
onze vereniging door Zetjes aan ons te doneren! Wij hopen
op jullie steun!

Nieuw seizoen 2022/2023
We kijken weer uit naar een nieuw volleybal seizoen. Bij de
jeugd is er e.e.a. veranderd. Hierdoor zijn er verschuivingen
in traingingsvelden en tijden.

Informatie:
www.volleybal-css.nl
info@volleybal-css.nl
bestuur@volleybal-css.nl
We zijn dringend op zoek naar
hulp bij de jeugd. Ken jij iemand
die wil ondersteunen bij het geven
van training neem dan contact op
met jeugd@volleybal-css.nl

Tot donderdag in Den Butter, wij hebben er zin in!

