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 NIEUWS

V o o r z i t t e r  Leo  Rouhof  neemt  namens  SV  Delden  plaats  in

het  bestuur .  Hij  is  tevens  het  aanspreekpunt  voor

bestuursleden  van  de  verschi l lende  verenigingen.

        leo.rouhof@sport iefdemors.nl

P e n n i n g m e e s t e r  Robert  Bordes  neemt  namens  Zwart  wit

plaats  in  het  bestuur .  

        Robert .bordes@sport iefdemors.nl

S e c r e t a r i s  Leontien  Kalverda  neemt  namens  DHV  plaats  in

het  bestuur .

        leontien.kalverda@sport iefdemors.nl

B e d r i j f s v o e r i n g  p l u s s e r s  Robert  te  Lintelo  neemt  namens

Zwart  Wit  plaats  in  het  bestuur

        Robert . tel intelo@sport iefdemors.nl

A c t i v i t e i t e n  Marc  Brinkcate  neemt  namens  SV  Delden

plaats  in  het  bestuur .  Ontwikkelen  van  nieuwe  act iv i tei ten

in  en  ten  gunste  van  de  Finish

        marc.br inkcate@sport iefdemors.nl

C o m m u n i c a t i e  e n  P R  Marleen  Averdi jk  neemt  namens

Devoc  plaats  in  het  bestuur .  Bardienst  planning

        Marleen.averdi jk@sport iefdemors.nl

Stichting sportief de Mors; wie zit er
eigenlijk in het bestuur?
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Afscheid Maaike van Harten

Op 19 sept hebben wij afscheid genomen van

Maaike van Harten.

Maaike heeft destijds namens Devoc plaats

genomen in het bestuur. Maaike is vanaf het

begin van de bouw medeverantwoordelijk

geweest voor het opzetten van onze

geweldige sportkantine de Finish! Helaas

vanwege verhuizing naar een andere regio

was het niet meer mogelijk om dit te

combineren. Gelukkig is er een vervanger

voor haar gevonden, namelijk Marleen

Averdijk 

Tijdens een gezellige teambuilding middag

met het bestuur hebben wij Maaike nog even

in het zonnetje gezet. Via deze weg willen wij

Maaike nogmaals bedanken voor haar inzet

de afgelopen 2 jaar!

Bestel hem nu!
clubkaart@sportiefdemors.nl 
o.v.v. Naam, geboortedatum en 
vereniging

Rabobank schenkt de Finish

500 euro

Iedereen die in de ledenraad van de Rabobank zit

mag een bedrag schenken aan een goed doel in

de Hof van Twente. Jeroen Boersma heeft voor

sportkantine de Finish gekozen. Hij is onder de

indruk van al het vrijwilligerswerk vanuit de

verenigingen voor de sporthal. Tevens vind hij het

een mooi initiatief dat het complex voor meerdere

verenigingen is.

Namens alle verenigen willen wij Jeroen en de

Rabobank hartelijk bedanken voor deze

schenking.



Zaterdag  28  augustus  werd  de  opening  van  het  nieuwe  sportpark

gevierd.  Naast  de  verenigingen  en  SBR  ki jkt  ook  sportkant ine  “de

Finish”  terug  op  een  erg  geslaagde  opening:  feestel i jk ,  sport ief  en

gezel l ig,  precies  zoals  bedoeld!

 De  dag  begon  al  feestel i jk  met  een  openingsdans  door  zo 'n  150

basisschool leer l ingen  onder  le iding  van  Let 's  Move.  Na  deze  warming -

up  werden  de  kinderen  verdeeld  onder  groepjes  waarmee  ze  (soms

letter l i jk )  aan  de  hand  van  jeugdleden  DHV,  Devoc,  Zwart -Wit  en  SV

Delden  kennis  konden  maken  met  al le  sporten  en  act iv i tei ten  die  het

Sportpark  te  bieden  heeft .

De  off ic iële  opening  van  het  Sportpark  volgde  tussen  de  middag.  Na

een  woordje  door  Huub  Oonk  namens  SBR  en  wethouder  Harry

Scholten,  waarin  de  samenwerking  tussen  de  verenigingen  werd

geroemd,  kon  de  openingshandel ing  worden  verr icht .  Heel  toepassel i jk

voor  een  sportpark  werden  de  onder  het  balkon  verzamelde  kinderen

bedolven  onder  honderden  kleurr i jke  bal len.

 's  Middags  was  het  de  beurt  aan  de  oudere  jeugd  van  de  verschi l lende

verenigingen  om  zich  sport ief  te  presenteren.  Ondertussen  was  er  veel

belangstel l ing  voor  het  bezicht igen  van  het  prachtige  nieuwe  complex.

De  react ies  op  het  uiteindel i jke  resultaat  waren  erg  posit ief .

Onder  het  genot  van  een  hapje  en  een  drankje  werd  er  na -  en  bi jgepraat

en  zo  bleef  het  nog  lang  gezel l ig  op  Sportpark  de  Mors.
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Wij Zoeken Jou!
Voor het openen van de
kantine zijn wij op zoek
naar vrijwilligers. Zou jij
op roulerende basis hier
een steentje aan bij
willen dragen of wil je
meer informatie. Stuur
dan een mail naar
 secretaris@sportiefdemors.nl


