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IN DEZE NIEUWSBRIEF
In deze nieuwsbrief word je
bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen en vind je
belangrijke info over de
vereniging. En wie weet spot jij
jezelf op één van de foto's! 

Tussen de nieuwsbrieven door blijf je van Sonics
op de hoogte via Whatsapp, e-mail, Spond en 
 Instagram. Zorg dat Sonics het juiste e-
mailadres en telefoonnummer van jou heeft
door dit te mailen naar
ledenadministratie@sonics.nl (beheerd door
Rebecca Vonk). En kijk zeker ook regelmatig op
nefub.nl en floorball.sport voor meer info over
floorball.

SPOND
Waarschijnlijk heb je mail gehad van Spond en gedacht: 'help, wat is
dit?'. Spond is een handige app waarin je je aanwezigheid bij
trainingen en wedstrijden kunt doorgeven. Zo weten
teambegeleiders en trainers tijdig of de opkomst goed is. Handig! 

Bij het aanmaken van de app, ging de uitnodiging via de mail
iets te snel de deur uit. Hierdoor kreeg je al een bericht voordat je
uitleg kreeg van ons. Excuus daarvoor!

We zouden het fijn vinden als je de app download en aangeeft waar
je wel en niet bij kunt zijn. Vragen kunnen naar jeugd@sonics.nl
worden gestuurd of live worden gesteld aan Christian Verschuren
(aspirant-bestuurslid Jeugd).

Sonics Together op 22 oktober 2022. Dames 2 is dit seizoen een
combinatieteam met dames van Stick Together uit Wageningen,
met o.a. de zaterdag scorende ex-Sonicsdame Lana de Vries (nr 9).



KEEPERSTRAINING JEUGD
Toon Poelsma (keeper op de foto) is een ervaren
keeper en keeperstrainer. De jeugd kan op de
vrijdagen voorafgaand aan de wedstrijddagen speciale
keeperstraining krijgen van hem. Dus ga jij zondag
keepen? Kom dan zeker in je keeperspak naar de
training vrijdag.

Let op! In november kan Toon niet op vrijdagen. Hij is
er dan op 2 en 16 november.

TWEE NIEUWE TRAINERS
We zijn superblij met 2 nieuwe jeugdtrainers!
De jongste jeugd zou zonder hen niet meer
kunnen trainen op vrijdag, dus daar zijn we
Christi en Sjoukje (moeders van Thijs en
Tristan) zeer dankvaar voor. 
Bestuurslid opleidingen Iris Stokman: 'Ik heb
twee trainingen geholpen en geobserveerd, 
 ze kunnen het nu helemaal zelf. De
trainsters beschikken al over goede
didactische vaardigheden. De floorball-
technische kant ontwikkelen zij snel.' 

Vragen of opmerkingen over trainingen? Mail
iris@sonics.nl. 
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CHRISTI IN ACTIE

SJOUKJE IN ACTIE

LIDMAATSCHAP /
CONTRIBUTIE
Om de kosten van de vereniging te kunnen betalen (b.v.
zaalhuur), krijg je jaarlijks een factuur voor de contributie. Even
een herhaling van de spelregels:

-De hoogte van de contributie stellen we gezamenlijk vast op
de Algemene Ledenvergadering (ALV, deze volgt in november).
-De kunt A) volledig lid zijn, B) alleen trainen,  C) alleen
wedstrijden spelen, D) gastlid zijn (dan ben je lid van een
andere vereniging maar kom je bij wedstrijden uit voor Sonics)
of E) invaller zijn (dan val je in bij wedstrijden om afzeggen te
voorkomen, de kosten (82 euro per invaller) zijn voor het
betreffende team).
-Speciale afspraken kunnen bij uitzondering gemaakt worden,
dit doe je in overleg met de TC en met de penningmeester
(tc@sonics.nl en penningmeester@sonics.nl).
-Zeg je gedurende het seizoen op? Dan kun je korting krijgen.
Voor 1 december krijg je 2/3 van de trainingsbijdrage terug.
Voor 1 februari nog 1/3.
-Opzeggen voorafgaande aan het nieuwe seizoen moet voor 1
juni. Zeg je later op, dan krijg je ook een boete van 25 euro,
omdat we dan al rekening met je hebben gehouden bij de
team-/trainingsindeling.

Vragen? Mail met de penningmeester@sonics.nl (Kyan Straver).



NIEUWE TENUES MET
SPONSOREN ZIJN ER!
Sonics heeft dit seizoen twee sponsoren:
'The Barber Shop' en 'The Break'. Hier zijn
we erg trots op! The Barber Shop is een
herenkapper in de Krommestraat. The
Break is een Pool en Lounge café aan de
Hof. De logo's van deze sponsoren staan
op de nieuwe tenues. 

De nieuwe tenues zijn inmiddels
afgeleverd in Amersfoort! Op 2 en 11
november worden ze tijdens de trainingen
uitgedeeld. De factuur van de
penningmeester volgt.

CLINICIAN GEZOCHT
Het zal je niet ontgaan zijn dat de vereniging wel wat
nieuwe leden kan gebruiken. Met meer leden kunnen
we bijvoorbeeld de trainingsgroepen beter op niveau
indelen. Daarom zoeken we iemand die clinics kan
geven op basisscholen, een zogenaamde clinician. Hier
krijg je een vergoeding voor van 30 euro per clinic.

Heb jij tijd op doordeweekse dagen? Kun jij 10 clinics
geven die je ongeveer 2 uur per keer kosten, inclusief
voorbereiding? Geef je op bij bestuurslid promotie en
werving Ilse Stoffers (ilse@sonics.nl). 

'OVER DE GRENS'
En dan nog even de laatste ontwikkelingen in de
floorball-wereld:

-Het WK Heren staat op het punt van beginnen. 5 tot 11
november wordt er in Zürich gestreden om de beker.
Wordt het weer Finland of Zweden? Of toch een ander
land? Volg het allemaal live via youtube, iffchannel 1 en
2. Of koop één van de laatste kaarten om er zelf bij te
kunnen zijn!
-Het Nationaal Damesteam is na een (corona)periode
van afwezigheid weer actief. Ze gaan in februari '23
naar het WK-kwalificatietoernooi in Letland. Ook dames
van Sonics zullen de eer van het land verdedigen. Ze
zoeken nog een teammanager. Heb je interesse? Mail
naar topsport@nefub.nl.
-De U19-heren spelen eind oktober interlands in
Frankrijk. Hun ontwikkelingen kun je volgen via
instagram en de IFF-website floorball.sport. Dit
toernooi past in hun voorbereiding richting het WK-
kwalificatietoernooi dat in januari 2023 wordt gespeeld
in Salzburg, Oostenrijk.
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