Beachnieuws!
Het NK kwalificatie toernooi is helemaal vol, overvol! Het worden weer mooie drukke sportieve
dagen en wij hebben er weer zin in! Zijn jullie er ook allemaal?
Voor het Breedtesporttoernooi kunnen teams zich nog tot 1 mei a.s. aanmelden via
beachhandballblaricum@gmail.com. Geef het door aan tegenstanders, vriendjes en vriendinnetjes
bij andere verenigingen en like en deel onze berichten zoveel mogelijk op Facebook en Instagram!

Jubileum!
Vanwege ons 5 jarig Beachhandball jubileum hebben wij armbandjes voor jullie in de aanbieding met
de opdruk ‘Blaricum aan Zee’. Je kan deze voor €1,- per stuk kopen op de toernooien. Speciale
teamaanbieding = 10 stuks voor € 8,50.
En onderstaande collectors item wil je ook hebben! Een speciaal ‘Blaricum aan Zee’ t-shirt. Geef voor
15 mei via beachhandballblaricum@gmail.com door of je er ook één wilt hebben. Vergeet niet je
maat te vermelden! Kosten € 15,-.

6 en 7 juni 2015
11 en 12 juni 2016
10, 11 & 24, 25 juni 2017
9, 10 & 23, 24 juni 2018
1, 2 & 22, 23 juni 2019

EHBO
Ben jij in het bezit van een EHBO diploma? Wij zoeken jou!
Het is belangrijk om tijdens evenementen een EHBO’er te hebben die verstand heeft van
verstuikingen, blessures etc. Alle benodigdheden zijn aanwezig in de kantine.
Zou je ons willen helpen tijdens de toernooidagen? Spreek ons aan op het veld of in de kantine.
Mailen kan ook naar beachhandballblaricum@gmail.com.

Hulp tijdens toernooien
Naast EHBO zijn er nog meer vrijwilligers nodig. Onder andere voor het schoonmaken van de
kleedkamers, wc’s en kantine, barbezetting, harken van het veld en het aankleden van veld en
kantine.
Je kan je opgeven voor de verschillende taken bij onderstaande personen en via de handbal.nl app
sportlink.
Sandy Faber – Bar- en keukendienst.
Mathilda Hoogstrate – Overige taken.

Loterij
Heb je prijsjes die wij kunnen
gebruiken voor de loterij tijdens de
toernooien? Je kan ze op
trainingsavonden en wedstrijddagen
leggen in het wedstrijdsecretariaat
(gang kleedkamers, eerste deur
rechts).
Hartstikke bedankt!

