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Uw logo ook hier als sponsor? Neem contact op met Marloes Willemsen: 
marloes.willemsen@hotmail.com 

 
   

 
 

 

 

 
 
 

Bestuur ZV “De Wildert”: 
Arie Havermans 
Cobi Rombouts 
Jordie Winkenius 
Hella Vriends 
Frank van Dijk 
Marloes Willemsen 
Laura van Aert 
 
Secretariaat: 
Laarakkerstraat 5 
4881 NK  Zundert 
 
@:zvdewildert@hotmail.com 
NL28 RABO 0160 5507 50 

 

AFMELDEN LIDMAATSCHAP 
Indien je je lidmaatschap wilt opzeggen, doe dit dan via het mailadres van de vereniging of schriftelijk bij de 
ledenadministratie.  
Adres: Jordie Winkenius 
Weidepracht 9, 4882 CA Klein-Zundert. 
Lidmaatschappen lopen per jaar: van 1 januari t/m 31 december. Graag afmelden voor 30 november. 
Bij te late afmelding zijn wij genoodzaakt om een bedrag van € 50,00 in rekening te brengen.  
	

BELANGRIJKE DATA	

ACTIE: “MULTIMATE HELPT” 

	

Wedstrijden:  
• 5 nov: masterwedstrijd in Veldhoven 
• 5 nov: JJS-wedstrijd in Breda 
• 11, 12, 18 en 19 nov: regiokampioenschappen 

korte baan in Eindhoven 
• 26 nov: recreantenwedstrijd in Bergen op 

Zoom 
• 2 dec: masterwedstrijd in Eindhoven 
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Onze vereniging is samen met 2 andere lokale doelen 
uitgekozen om bij Multimate Zundert deel te nemen aan de 
actie “Multimate helpt”. Hierbij kan er gespaard worden voor 
klustegoed bij de Multiate (in de vorm van producten). Dit 
sparen gaat als volgt in zijn werk:  
Aan de kassa worden 2 munten uitgereikt bij iedere besteding 
van 20 euro:  

- 1 hulpmunt van 1 euro: bestemd voor het lokale doel 
naar keuze. De klant doneert deze voor een doel naar 
eigen keuze; 

- 1 kortingsmunt van 1 euro voor de klant zelf, te 
besteden bij een volgend bezoek.  

De spaarperiode loop van 30 oktober t/m 31 december 2017.  
 
Wij hopen natuurlijk dat er veel mensen zijn die onze club een 
warm hart toedragen en hun hulpmunten aan onze club willen 
geven, hiermee zijn wij enorm geholpen! 
 

Geen zwemmen:  
• Woensdag 1 nov 
• Zaterdag 11 nov 
• Maandag 4 dec 
• Woensdag 6 dec 
• Kerstvakantie:     

21 dec t/m 6 jan 
	

 
Voor de bovenstaande wedstrijden geldt: Opgeven kan tot twee weken voor 
de wedstrijd bij een van de trainers en inschrijfgeld dient een week voor de 
wedstrijd overgemaakt te zijn op het rekeningnummer van club, onder 
vermelding van je naam en wedstrijd met datum 
	


