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Bekijk de webversie

GC&FC Olympia Kerst Nieuwsbrief

Laatste nieuws: nieuwe website online
De website van Olympia was sinds 16 november uit de lucht na een aanval met gijzelsoftware
op de server van de Amerikaanse webhosting provider Managed.Com. Daarbij werd USD
500.000 losgeld volgens de provider geëist. Dat losgeld werd uiteraard niet betaald. Helaas is
daarmee ook veel informatie van onze website verloren gegaan.
Een team van vrijwilligers heeft de afgelopen weken overuren gedraaid om een nieuwe website
in de lucht te krijgen. Daarbij zijn veel teksten en plaatjes vernieuwd. De komende periode
worden de pagina's verder gevuld.
Sinds gisteren zijn we weer in de lucht onder de vertrouwde domeinnaam www.gcfcolympia.nl. Zeker de moeite waard om te kijken naar de mooie artikelen, foto’s van toen en in
het heden en updates onder de diverse tabs op de website. Op de teampagina's is zoals
'vroeger' weer informatie te vinden over het team, de competitie, prestaties, tegenstanders door
een directe koppeling met Sportlink.
Maandag gaat de winterstop in. Voor de jeugd zijn er 3 extra activiteiten tijdens de winterstop,
waaronder het Oliebollentoernooi op het veld in plaats van in de zaal vanwege corona. Zie de
website voor informatie. Op 4 januari beginnen de jeugdtrainingen weer.
Dank aan alle vrijwilligers die zich binnen de corona beperkingen de afgelopen maanden zo
enorm ingezet hebben voor de club. Na de persconferentie van 12 januari 2021 van de regering
hopen we met goed nieuws te kunnen komen over verdere sportieve activiteiten bij Olympia!
Fijne feestdagen!
Bestuur Olympia

Vrijwilligers bedankt! Link naar filmpje van bondscoach Ronald de Boer namens de KNVB:
https://debondscoachbedanktjou.nl/5fdb694b53a92

Olympia Website Olympia Facebook Olympia Twitter Olympia Instagram Olympia YouTube Olympia LinkedIn

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u redactie@gcfc-olympia.nl toe
aan uw adresboek.

