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Stem mee met Rabo ClubSupport
SV Pauwenburg doet ook dit jaar weer mee aan Rabo ClubSupport. Hiermee investeert de
Rabobank in de samenleving door clubs en verenigingen te ondersteunen. Vorig jaar haalden
we met deze actie een mooi bedrag van bijna € 1.200,00 binnen. Dit is besteed aan
vernieuwing en uitbreiding van onze hindernisbaan waarin jong & oud nu nog meer
uitdaging kan vinden.
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Dit jaar zetten we in op de aanschaf van diverse trainingsmaterialen waarmee onze (jeugd)leden zich kunnen ontwikkelen als voorbereiding op de hindernissen.
Dus help ons en stem op ons! Elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?
Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport
Wat moet je doen:
•

Je kunt alleen stemmen als je (gratis) lid wordt van de Rabobank. Een rekening
hebben is niet voldoende.

•

Lid worden kan via https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/

•

Iedereen vanaf 12 jaar die lid is, kan stemmen.

•

Als lid krijg je 5 stemmen die je alle 5 moet uitbrengen.

•

Per club/vereniging kun je maximaal 2 stemmen uitbrengen. Geef deze aan SV
Pauwenburg en verdeel de overige stemmen aan een andere club in ons/jouw dorp.

•

Stemmen kan tot 25 oktober.
STEMMEN IS MOGELIJK VANAF 5 OKTOBER!!!

Op www.rabo-clubsupport.nl/heerenveen-zuidoost-friesland/deelnemers vind je alle
deelnemende verenigingen en stichtingen.

Herfstvakantie

In de herfstvakantie (12 t/m 18 oktober) zijn er
geen trainingen voor de mini’s en jeugd
SV Pauwenburg

week 41

Pagina 2 van 3

Stand eindklassement
Het afgelopen wedstrijdseizoen 2019/2020 kwam in april abrupt tot een einde doordat
sportevenementen niet meer georganiseerd mochten worden. Het bestuur van Survivalbond
Nederland heeft daarna besloten de tussenklassementen van de wedstrijdcategorieën vast
te stellen als eindklassementen omdat er per categorie genoeg runs hadden plaatsgevonden.
Ondanks dat het seizoen voortijdig ten einde kwam, zijn er toch nog 12 Pauwen die op basis
van het tussenklassement genoeg punten hebben gepakt en een volledig seizoen hebben
behaald. Hieronder de positie van de Pauwen in het eindklassement 2019/2020.
Iedereen gefeliciteerd met het behaalde resultaat!!

Klasse

Naam

MSR_dames

Lenneke van der Heide

KSR_dames

Aletta Roode
Mareen Hennen

KSR_heren
JSR-A_dames
JSR-A_heren

JSR-B_heren

Positie

Ineke Visser
Jan Tolsma
Wietse van Koeveringe
Maura Popkema
Huib van der Veur
Jelle Steenstra
Kevin Boek
Tom Woollard
Hylke Jonker

1e
1e vet. 40+
4e
10e
1e vet. 40+
21e
16e
27e
8e
2e
15e
16e
2e
17e

Wat het huidige seizoen gaat brengen is nog erg onzeker. Vooralsnog vinden er geen
wedstrijden tot februari 2021 plaats en hoeveel wedstrijden er per categorie gelopen gaan
worden, is nog onduidelijk. De SBN heeft in elk geval aangegeven dat er minimaal 4
wedstrijden in een bepaalde categorie georganiseerd moeten worden om een
eindklassement te kunnen opmaken.
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