Ledenbrief april 2020
Ons land wordt getroffen door een Corona crisis, die op dit moment veel impact
heeft op ons sociale leven. Ook alle activiteiten bij de sportverenigingen liggen stil.
Hoe lang dit allemaal gaat duren is nog onduidelijk. We blijven positief een hopen
dat we de jaarlijkse ledenbijeenkomst op 29 augustus normaal door kunnen laten
gaan.
Tijdens deze bijeenkomst vieren we het 20 jarig bestaan van de Achterban.
Bij dit Jubileum, 20 jaar Achterban, willen we op een speciale manier stil staan. We
denken hierbij aan een programma waarin de meest succesvolle activiteiten die de
afgelopen 20 jaar zijn georganiseerd, een plekje vinden.
We kunnen op dit moment al wel een klein tipje van de sluier oplichten. We denken
aan een viertal activiteiten: boogschieten, jeu de boules, aqua jogging en een
karaoke spel. Natuurlijk zal ook Karin’ s Catering weer van de partij zijn! We
vragen jullie wel om iets meer ruimte in je agenda te reserveren, we starten rond
15.00 uur en de bijeenkomst zal uitlopen tot ongeveer 22.00 uur.
Noteer dus 29 augustus vanaf 15.00 uur in je agenda!
We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die nog geen lid zijn van de
Achterban en deze mooie bijeenkomst niet willen missen. Jullie kunnen nog steeds
aansluiten bij de vriendenclub “De Achterban” van de voetbalvereniging Dirkshorn.
De Achterban biedt een sociaal platform voor de leden en daarnaast ondersteunen
we met elkaar Voetbalvereniging Dirkshorn.
Meld je aan via achterban@vvdirkshorn.nl !
Alle informatie rond De Achterban is terug te vinden op
www.vvdirkshorn.nl/achterban.
Druk de Ctrl knop op je computer of laptop in en klik op deze link en je komt
automatisch op de website van de voetbalvereniging en vindt ons onder het kopje
Achterban.
We hopen dat de Corona ellende niet al te lang gaat duren. Zorg ervoor dat je
gezond blijft. We hopen elkaar spoedig weer te zien op het sportcomplex aan de
Veersloot, maar zeker tijdens het jubileum feest op 29 augustus a.s.
Lida van der Sluis, Wilma Gootjes,
Frank Schaddenhorst, Dirk Drijver en Sjaak Kroon
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