Nieuwsbrief mei 2015

#3 Nieuwsbrief FC Unitas
Nieuw clubshirt
Inmiddels is bekend dat de nieuwe clubshirts medio mei, week 20,
uitgereikt worden. Dit zal op feestelijke wijze gaan gebeuren bij Fietsen
en Koffie. Meer informatie hierover volgt t.z.t per mail. Wel kan alvast
gemeld worden dat alle shirts dan uitgereikt worden en niet alleen die
van de eerste bestelling. Heel mooi!
TT Camping
Zoals misschien bij jullie bekend is er ieder jaar een TT camping op
Stadsbroek (de Wielerbaan) en de gemeente Assen heeft ons gevraagd
of wij samen met de andere convenanthouders een TT camping willen
organiseren op het terrein. Voorgaande jaren werd dit door FC Assen
georganiseerd. Dit jaar is er voor gekozen om dit te organiseren door de aangesloten
Verenigingen/convenanthouders. De organisatie ligt nu in handen van twee leden van MTB
Assen en ook bij deze vereniging is deze oproep gedaan aan de overige leden.
We moeten ons als Verenigingen/convenanthouders realiseren dat dit een kans is om dit
voor vele jaren te behouden. Eenmaal kwijt (andere verenigingen willen het wel graag doen)
krijgen we het niet weer, het kan onze vereniging ook mooi wat extra geld opleveren.
Het lijkt ons geweldig om dit te doen en met zijn allen er een gezellige week van maken in de
TT week. Er zijn al wat voorbereidingen getroffen maar je begrijpt dat wij veel vrijwilligers
nodig hebben om de TT camping draaiende te houden en tot een succes te maken.
De camping gaat open vanaf woensdag 24 juni en op zondag 28 juni weer dicht.
We hebben vrijwilligers nodig voor:
 Kassa draaien en toegang verlenen terrein
 Toezicht terrein
 Sanitaire ruimtes schoonhouden
 Opbouwen camping
 Afbouwen camping
Op de dagen dat de camping open is willen we jou als vrijwilliger inzetten in een sessie van 6
uur. Voor je inzet krijg je een mooie vergoeding van €20,- per dagdeel, maar uiteraard moet
de gezelligheid en inzet de drive zijn om te helpen.
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Geef je op!
Hoe kun jij je opgeven?
Stuur voor zondag 10 mei aanstaande een mail naar fcunitas.secretaris@ziggo.nl (of
beantwoord de mail van deze nieuwsbrief en geef in die mail aan wanneer je beschikbaar
bent. Het makkelijkste is om onderstaande te knippen en plakken in de mail en je
antwoorden vet te maken.
- Opbouwen camping ja/nee
- Afbouwen camping ja/nee
- Vrijwilliger op woensdag
- Vrijwilliger op donderdag
- Vrijwilliger op vrijdag
- Vrijwilliger op zaterdag
- Vrijwilliger op zondag

maandag/dinsdag
zondag/maandag
ochtend/middag/avond/nacht
ochtend/middag/avond/nacht
ochtend/middag/avond/nacht
ochtend/middag/avond/nacht
ochtend/middag/avond/nacht

Als we genoeg vrijwilligers bij elkaar kunnen krijgen gaan we het doen!
We rekenen op jullie!

Ploegenpresentatie Olympia’s 3M tour maandag 11 mei 2015
Onlangs is er per mail een oproep gedaan voor jeugdleden die FC Unitas willen presenteren
tijdens Olympia’s 3M Tour. Alle leden zijn natuurlijk welkom om te komen kijken en hiervoor
hoef jij je niet aan te melden. Voor de ploegenpresentatie wel. Graag horen wij voor 7 mei
aanstaande welke jeugdleden gaan deelnemen. Er zijn al 2 aanmeldingen! Wil je je geheugen
nog even opfrissen en het programma doornemen voor maandag 11 mei? Lees dan even de
bijbehorende bijlage in de mail, of kijk op de website www.fcunitas.nl

BMX clinic/demonstratie FC Unitas tijdens Diabetes Classic op 24 mei 2015
Ook dit jaar wordt weer de Diabetes Classic georganiseerd, dit jaar weer in Smilde. Om deze
dag tot een succes te brengen hebben we een aantal enthousiaste vrijwilligers nodig en
rijders natuurlijk. Voor meer details verwijs ik je naar de bijlage die ook aan de mail is
toegevoegd of de website www.fcunitas.nl Je kunt je aanmelden via wedstrijd@fcunitas.nl
en er ligt een intekenlijst op de bar in de kantine. Kom je ook weer gezellig mee doen?!
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