
Beste basketballeden, ouders, sponsoren 

en iedereen die bij Mevo’80 betrokken is. 

Voor u heeft u de eerste Time Out van onze 

vereniging. Time Out is een nieuwsbrief die 

u op de hoogte houdt van het reilen en 

zeilen van onze vereniging. U kunt er de 

uitslagen, aankomende wedstrijden, bas-

ketballer van de maand en alle nieuwe ont-

wikkelingen binnen de vereniging in vinden.  

We hopen dat Time Out een leuke en nutti-

ge toevoeging is voor de vereniging.  

Onze hoofdsponsor Agin 

Timmermans en shirt spon-

sor van het heren team is 

nu ook sponsor van de mi-

ni’s. Dinsdagavond 22 no-

vember hebben de mini’s de 

nieuwe tenues aan Marco 

Rave gepresenteerd.   

Nieuwsbrief 

Agin Timmermans 

MEVO ’ 8 0  

Time Out   
6 - 1 2 - 2 0 1 1  J A A R G A N G  1 ,  N R .  1  

Basketballer van de maand 

Mijn naam is 
Ronald Scher-
penzeel, ik ben 
66 jaar en ik 
heb 43 jaar 
competitie 
basketbal ge-
speeld. Daar 
ben ik dit seizoen dan toch maar mee 
gestopt, want er zijn nog meer leuke 
dingen te doen. 

Ik ben vlak na de oprichting bij   
Mevo’80 gekomen en heb zo'n 20 jaar 
in het bestuur gezeten en trainingen 
gegeven aan diverse teams. Er zijn 
jaren geweest, dat we geen wedstrijd 
wonnen, maar omdat de inzet altijd 
100% was, gingen we toch altijd met 
een goed gevoel naar huis. We waren 
een team. Ik heb de beslissing geno-
men te stoppen met actief basketbal-
len maar jullie zullen me nog wel eens 
tegenkomen. Bijvoorbeeld als ik bij 
een wedstrijd kom kijken of meedoe 
met het oldstars-team. Jullie zijn nog 
niet van me af.  

W E D S T I J D   

U I T S L A G E N :  

U12 - Scheldesport  

[14-27] 12-11-11 

U12 - Smokkelhoek 
[14-26] 12-11-11 

U12 - Marathon        
[25-20] 12-11-11 

U18 - BV Souburg            
[40-70] 14-10-11 

U18 - Scheldesport      
[46-60] 29-10-11 

U18 - Volharding 2    
[68-31] 11-11-11 

H2 -  Volharding 3    
[33-31] 4-11-11 

H2 - Smokkelhoek 3   
[28-82] 11-11-11 

H2 - Voorwaarts           
[46-62] 18-11-11 

 

 

M E V O  I N F O  

Degene die door de 

trainers zijn aangewe-

zen om te rijden kunnen 

de reiskosten declare-

ren. 

9 december spelen de 

heren THUIS, komt allen 

om 20.30 uur. 

25 februari Mini-

toernooi in              

Sportcentrum Wester-

schouwen 

Taken voor de tafel-

dienst worden           

uitgebreid.  

Nieuwsbrief Mevo’80 

W E D S T I J D E N  

2 dec: Souburg 2- H2 

9 dec: Volharding 1- U18 

9 dec: H2 - Marathon 2 

10 dec: Terneuzen - U12 

16 dec: Marathon 2 - H2  

23 dec: Volharding 3- H2 

Vacature 
Het bestuur van Mevo’80 doet een op-

roep aan alle leden en betrokkenen. Op 

dit moment zit het bestuur nog steeds zon-

der secretaris. Daarnaast bedankt Henk 

van Donk na vele jaren als penningmeester 

begin volgend seizoen voor deze functie. 

Daarom vraagt het bestuur of iemand in 

het bestuur van Mevo’80 zou willen komen 

als secretaris of penningmeester? 

 www.mevo80.nl  


