Beste Scharnvrienden,
Het einde van een moeilijk seizoen is gekomen. Voor de senioren zit het seizoen er helaas al lang op,
de Regiocup voor de jeugdteams is voorbij en de zomervakantie nadert!
Wij hopen dat we de Corona-perikelen begin volgend seizoen achter ons hebben kunnen laten zodat
we weer lekker kunnen voetballen met z’n allen.
Voor de zomervakantie hebben we echter nog onze Meiden Voetbalmiddag én onze
Adventure Games!
Hierbij is de kantine weer open en mag publiek ook weer aanwezig zijn net als tijdens wedstrijden.

Zaterdag 3 juli 2021 13.00 tot 15.30 uur de Meidenvoetbalmiddag!
We willen onze meisjes/dames afdeling een flinke boost geven door op zaterdag 3 juli 2021 al onze
voetbalsters en hun zusjes, nichtjes, vriendinnetjes, BFFs en klasgenootjes een leuke voetbalmiddag
te bezorgen.
Het is de bedoeling dat onze voetbalsters zoveel mogelijk jonge dames meebrengen!
Op ons complex worden allerlei leuke voetbal-gerelateerde spelen georganiseerd waar iedereen
gratis aan kan mee doen. Je hebt geen voetbaluitrusting nodig, sportieve kleding is voldoende. Voor
meer informatie zie bijgaande poster!

Zaterdag 10 juli 2021 Adventure Games!
Als seizoen afsluiting voor de jeugd organiseren we op zaterdag 10 juli 2021 voor alle JO7-8-9 teams
van 10.00 tot 12.00 uur en voor alle JO10-11-12-13 en MO13 teams van 13.00 tot 15.00 uur onze
Adventure Games.
Op het hoofdveld worden o.a. grote springkussens zoals een 17 meter lange stormbaan, een
tobbedansbaan én een 18m lange buikschuifbaan en nog veel meer neer gezet. Jullie kunnen nat
worden(!) dus breng droge kleding mee!
Ook hier is deelname gratis en mag iedereen zijn broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes
meebrengen!
Uiteraard zijn de (klein)kinderen van al onze leden ook van harte welkom!
Je kunt je opgeven via het emailadres adventuregames@live.nl of via jullie leider.
Voor meer informatie zie scharn.nl

Verenigingsavond
Als gevolg van de Corona-maatregelen heeft onze verenigingsavond vorig seizoen én dit seizoen niet
kunnen plaats vinden.
Wij hopen dat in de maand september weer alles normaal is zodat we dan alsnog een
verenigingsavond kunnen organiseren om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet de afgelopen
2 seizoenen en waarin we onze jubilarissen van vorig seizoen én dit seizoen alsnog kunnen huldigen!
Met sportieve groet,
Hoofdbestuur | vv Scharn

Voetbalvereniging Scharn

