NAMENS SPIRE WENSEN WIJ
IEDEREEN

FIJNE FEESTDAGEN EN
EEN SPORTIEF 2021!
Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen,
Het afgelopen jaar was bijzonder. Vanwege de getroffen maatregelen
hebben wij een aangepast hockeyseizoen gehad. Maar laten we vooral
de hoogtepunten niet vergeten waaronder de start van de bouw van
het nieuwe clubhuis. Een mooi teken dat wij als club ons ondanks alles,
willen richten op de toekomst en uitkijken naar een sportief nieuw
2021. We willen iedereen door middel van deze boodschap een hart
onder de riem steken.
Bedankt voor jullie steun, samen staan we sterk!

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen,
We zijn bijna aan het einde van 2020. Een bijzonder jaar waarin we
vanwege de getroffen maatregelen een aangepast hockeyseizoen
hebben gehad. Er werd aan ons allemaal gevraagd om steeds
rekening te houden met de onzekere situatie. Dit was/is soms lastig
om als club zo snel en flexibel mogelijk op te reageren. Toch zijn we
trots om te zien hoe wij hier als (kleine) club samen zo goed
mogelijk op hebben gereageerd en iedereen zijn best doet.
Maar laten we vooral de hoogtepunten niet vergeten waaronder de
start van de bouw van het nieuwe clubhuis. Een fantastische
opkomst was er afgelopen zomer toen er definitief vóór de bouw
van het clubhuis werd gestemd. Een mooi teken dat wij als club ons
ondanks alles, willen richten op de toekomst en uitkijken naar een
sportief nieuw 2021. Inmiddels wordt er hard gewerkt om de bouw
te kunnen realiseren en worden hier op verschillende kanalen
updates over gedeeld. We kunnen inmiddels steeds beter zien hoe
het clubhuis er straks uit komt te zien, onwijs spannend natuurlijk!
We willen iedereen door middel van deze boodschap een hart
onder de riem steken en jullie bedanken voor jullie steun. Leden
die zich zo goed mogelijk aan bleven passen aan de steeds
wisselende maatregelen. Vrijwilligers die ook dit jaar weer hun
uiterste best hebben gedaan in welke vorm dan ook. Sponsoren die
ons ondanks deze crisis tóch blijven steunen, fantastisch. En ook
ouders en andere betrokkenen, dank! We mogen trots zijn op
elkaar, onszelf en onze club.
We kijken uit naar een nieuw sportief jaar waarin we (onder
andere) ons mooie nieuwe clubhuis mogen openen en waar we
iedereen gezond en wel op het veld terug hopen te zien. We
wensen iedereen fijne feestdagen en vooral een sportief en mooi
2021. Blijf gezond, samen staan we sterk!

Het Spire bestuur

