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Nieuwssplash De Dolfijn Schoonspringen
Amsterdam Diving Cup in het Sloterparkbad

ONLY FRIENDS Sponsoravond 2018

ADC 2018
Van 19 t/m 22 april 2018 wordt in ons eigen bad de
Amsterdam Diving Cup gehouden. Een internationale
wedstrijd waarbij 23 teams uit 10 landen meedoen en
ook onze Dolfijn toppers Gijs en Dylan zijn hier in actie
te zien. Zet de data dus in je agenda. Voor meer info:
www.amsterdamdivingcup.nl
De voorbereidingen zijn in volle gang maar…..

Op donderdag 19 april 2018 tijdens de

Amsterdam Diving Cup 2018 wordt er ‘s avonds
van 20.00-21.00 uur door de studenten van
InHolland en de organisatie van de
ADC2018 een sponsoravond georganiseerd
voor het goede doel: Only Friends
Een sportclub speciaal voor kinderen en
jongeren met een beperking.

Zonder vrijwilligers geen Cup
We hebben jullie hulp hierbij echt heel hard nodig!
Doe mee en geef je op als barmedewerker, chauffeur,
opbouwer, persvoorlichter, social media experts, jonge
medaillelopers , EHBO-ers en veel meer! Ook al kun je
maar een uurtje, alle hulp is welkom. En het natuurlijk
superleuk om dit event van dichtbij mee te maken!
Laten we samen gaan voor een geslaagd ADC 2018!
Meld je dus aan via adc-diving@hotmail.com

Onze wedstrijdgroep springers zullen samen
met de kids van Only friends sprongen maken
voor het goede doel. Het publiek kan hierbij
bieden op de mooie sprongen Ook zullen er
speciale gasten sprongen laten zien. U
bent uiteraard van harte welkom om te
komen kijken! Wij hopen op een grote komst

zodat we een mooie bijdrage voor Only Friends
bij elkaar kunnen springen.
Kent u een misschien een bekende Nederlander
die het goede doel wil steunen door een sprong
te doen? Laat het ons dan even weten, zodat
wij hem of haar kunnen benaderen!

Iets te melden voor de nieuwsbrief? Ja graag!!!
Stuur je input aan nieuws@dedolfijnschoonspringen.nl
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https://www.sportemotion.com Oproepje clubkleding maat 128-140
Boekpresentatie SNOEK op schoonspringen
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We hadden het al gemeld. Er komt een
kinderboek over schoonspringen!
Op zondagmiddag 22 april tijdens de ADC
2018 is de boekpresentatie van Snoek op
schoonspringen. U bent welkom vanaf 12.45
uur in het clubhuis van de Dolfijn. Ellen Stoop,
de schrijfster zal aanwezig zijn om de eerst
verkochte exemplaren te signeren.

Informatie over de zeskamp is ook te vinden op:
www.zeskampschoonspringen.nl
Komt u onze springers aanmoedigen? En neem
gerust meer supporters mee 😊
Mooie actiefoto’s zijn altijd te bewonderen op onze
Facebook en Instagram pagina. Daar vindt u ook
ander nieuws van en over de Dolfijn.

Barmedewerkers gezocht voor clubhuis

We zij nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor
bardiensten in ons mooie clubhuis. Dus lijkt het je
gezellig? Of wil je het eerst een keertje
uitproberen? Meld je dan aan bij Aatje
Spierenburg: J.spierenburg3@chello.nl
Sponsorkliks: lekker online shoppen &
tegelijkertijd gratis De Dolfijn sponsoren

Nieuws van de Commissie
Niet vergeten je kunt nog steeds makkelijk gratis de Dolfijn
sponsoren.

Schipholfonds

Wendy Salm heeft haar functie neergelegd en we
zijn dringend op zoek naar iemand die de
ledenadministratie op zich wil nemen. Bent u dat
misschien? Aanmelden via:

leden@dedolfijnschoonspringen.nl
Het heeft even geduurd maar inmiddels hebben
wij 2 nieuwe offertes ingediend bij het
Schipholfonds voor een minitrampoline en een
nieuwe miniplank en zij hebben deze gelukkig
goedgekeurd. Wij hopen het geld hiervoor
binnenkort op onze rekening te zien, zodat wij ze
ook daadwerkelijk op korte termijn kunnen
aanschaffen.

Wij wensen u fijne Paasdagen

De lessen starten weer op dinsdag 3 april

De lessen starten weer op dinsdag 3 april 2018
Iets te melden voor de nieuwsbrief? Ja graag!!!
Stuur je input aan nieuws@dedolfijnschoonspringen.nl

