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Van de voorzitter
Beste leden,
Zoals het jullie niet ontgaan is, is het amateurvoetbal plat gelegd. Wij mogen niet
meer spelen in competitieverband en zijn er veel beperkingen voor sporters boven
de 18 jaar.
Dit heeft behoorlijk veel impact. Denk aan de competitie, de ouders, de jeugd en
zelfs de georganiseerde oefenwedstrijden in de herfstvakantie.
Wij hanteren het volgende vanaf heden:
- Senioren mogen enkel op 1,5 meter met een maximum van 4 personen bij elkaar
komen
- alle senioren wedstrijden, ook oefenpotjes, worden afgelast
- alle jeugdwedstrijden, ook oefenpotjes worden afgelast.
- jeugdteams die onderling willen trainen tegen andere teams van ASW op het
sportpark is toegestaan, zolang de volwassenen zich aan de regels houden.
De overige maatregelen veranderen niet:
- de jeugd mag blijven trainen ; ouders mogen niet kijken
- de trainers houden van elkaar en van spelers boven de 12 jaar minimaal 1,5 meter
afstand
- de kantine is dicht
- de kleedkamers zijn gesloten
- neem je eigen bidon mee ; drink niet uit een bidon van een ander
- kleed je thuis om en douche thuis
- trek geen kleren aan van een ander
- kom vlak voor de training naar het sportpark
- vertrek direct na de training van het sportpark
- bij klachten blijf je thuis
Gelukkig kunnen we snel nog leuke dingen voor de jeugd organiseren en verwacht
ik daar heel snel meer over te vertellen. Ik
Gebruik vooral je gezonde en sportieve verstand :)
Bij vragen, weet je ons te vinden
Tot snel!
Gé Smakman, voorzitter ASW

Van de penningmeester

Beste (ouder(s) van) leden en donateurs van ASW,
Hoe ASW het seizoen 2019-2020 er financieel af heeft afgebracht zullen wij u graag mededelen als alle stof is neergedaald. Maar met de komst van de hybride sporthal naar ons
complex zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Contributie seizoen 2020-2021:
De inning van het 1e kwartaal contributie heeft reeds plaatsgevonden (middels automatische incasso). Voorafgaande de incasso ontvangt u allen een email op het bij ons bekende
emailadres. Let dus op dat uw gegevens goed staan in ons systeem. De communicatie
m.b.t. de contributie gaat alleen per mail! Wijzigingen graag doorgeven aan de ledenadministratie! De overige afschrijvingen zijn eind oktober, eind januari en eind april.
De leden en donateurs die op jaarbetaling hebben ook reeds hun jaarfactuur ontvangen.
Deze dient u zelf binnen de gestelde datum te voldoen. Mocht er geen bekend emailadres zijn dan ontvangt u de factuur per post.
Betaling niet ontvangen:
Mochten wij, om welke reden dan ook, uw betaling niet kunnen incasseren, dan wel u
zelf niet hebben betaald, dan ontvangt u een herinnering (wederom naar het bij ons bekende emailadres). Na de 2e herinnering volgt een aanmaning. En daarna volgen de incassokosten. Wij vragen u om dit absoluut te voorkomen. Het levert naast een hoop werk
voor ons ook nog frustratie op bij u.
Uitdagingen met betaling:
Als u een persoonlijke uitdaging heeft met het tijdig betalen dan zijn wij daar natuurlijk
ook voor u. Neem contact op met ondergetekende of direct met het incassobureau. Zij en
ik zijn er voor u om naar een oplossing te zoeken. Maar u dient zelf wel de eerste stap te
zetten.
Afkoop vrijwilligerswerk en boetes:
Ook de inning van het afkopen van het vrijwilligerswerk en de boete voor het niet opkomen bij de vrijwilligerstaak wordt op dezelfde wijze behandeld.
Mailadressen:
Ledenadministratie: ledenadministratie@vvasw.com
Debiteurenadministratie: debiteurenasw@gmail.com
Excellent Incasso: info@excellentincasso.nl
Bestuur: bestuur@vvasw.com
Vrijwilligerswerk: mijntaakbijasw@gmail.com

Communiceer aub met ons zodat we vroegtijdig kunnen reageren en frustraties worden
voorkomen.
Namens het bestuur,
Edwin Verweij
Penningmeester ASW
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Vindt je het leuk om scheidsrechter m/v te worden ?
Op het moment hebben we te maken met blessures en gevorderde leeftijd , binnen
onze groep scheidsrechters.
Daarom zijn we op zoek naar jongens, meisjes, mannen en / of vrouwen, die het
leuk vinden een wedstrijd te fluiten bij de jeugd of senioren.
De jeugd wedstrijden worden zaterdag ochtend gespeeld en de senioren zaterdag
middag.
Het fluiten van een wedstrijd levert 1 vrijwilligers punt op. Voor jouw of voor je
vader of moeder. Als er in een seizoen structureel 10 wedstrijden worden gefloten,
kan je vrijgesteld worden van bar-of keukendienst.
Enige ervaring is wel fijn, maar niet vereist. Je wordt zoveel mogelijk ondersteunt
en begeleid.
Dus ben je tussen de 14 en 80 jaar oud en je vindt het leuk , om iets voor de club
te doen, meld je dan aan. ( je hoeft geen lid te zijn van asw)
We hebben dan eerst een persoonlijk gesprek. Uitleg en vragen kunnen dan besproken worden.
Dit kan bij:
Jan Hermans.
e-mail : jan-hermans@hotmail.nl
telefoon: 0621646641

