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Treffen UZSC en WIDEX GZC Donk in het nieuws
Vorige week donderdag en zondag speelden zowel de dames als de heren van UZSC tegen Widex GZC
Donk. De heren wonnen thuis glansrijk, maar missen op een haar na de halve finale door net te weinig te
scoren. De dames sleepten hun tweede zege in de wacht en zijn door naar de halve finale. Hieronder
enkele artikelen die voorafgaand en na het treffen in de regionale kranten verschenen. Wie de
thuiswedstrijden wil terugkijken, kan dit doen via de volgende links: dames 1, heren 1 of ga naar onze
website www.uzsc.nl.
Algemeen Dagblad, Regiosport, 19 november 2015
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Kijk ook op: www.uzsc.nl
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Nieuwe procedure voor het bestellen van clubkleding
Sinds kort is er een nieuwe procedure voor het bestellen van
clubkleding.
Leden die clubkleding willen bestellen, kunnen dat doen door op
de site van MTB Sport te kijken, daar een keuze te maken en je
bestellingen door te geven aan onze clubgenoot:
kittyvanrooijen@hotmail.com. Zij coördineert alle bestellingen.
Bestellingen dus niet meer doorgeven via de website van MTB
Sport.

Kitty van Rooijen

Uitreiking Gerlof Oudega Trofee tijdens
nieuwjaarsreceptie en aanmelden kandidaten
Tijdens de ALV wordt altijd de Gerlof Oudega Trofee uitgereikt. Dit jaar heeft het bestuur besloten de
uitreiking te laten plaats vinden tijdens de nieuwjaarsreceptie en de leden een stem te geven in de
verkiezing.
De trofee is bedoeld voor een ‘jong’ lid dat zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze verdienstelijk heeft
gemaakt. Vorig jaar ging de prijs naar Rens Huijsen, die de prijs ontving uit handen van Kees Gielen voor zijn
geweldige inzet voor de club rond het zwembad en de wedstrijden.
Aanmelden van kandidaten
Dit jaar wil het bestuur alle leden betrekken bij de uitreiking. Leden die een ‘jonge’ UZSC’er kennen die in
aanmerking komt voor de Gerlof Oudega Prijs kunnen dat via uzscnieuwsbrief@gmail.com voor 20 december
a.s. laten weten. Zet er wel even bij waarom deze kandidaat volgens jou in aanmerking komt en op welk vlak hij
zich volgens jou verdienstelijk heeft gemaakt.
Mocht het zo zijn dat er door de leden een persoon unaniem gekozen wordt dan zal het bestuur de naam van de
winnaar tijdens de nieuwjaarsreceptie bekendmaken en hem of haar de Gerlof Oudega Trofee uitreiken. Mochten
er meerdere kandidaten zijn dan volgt een extra stemronde via de website en facebook.

Agenda
Competitierooster: klik hier
30-11-2015 ALV om 20:00 uur clubhuis
15-12-2015 UZSC Scheidsrechtersbijeenkomst in het clubhuis (uitnodiging volgt)
01-01-2016 Nieuwjaarsreceptie (bekendmaking winnaar Gerlof Oudega Trofee)
28-05-2016 Eindfeest
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