De Achterban is de vriendenclub van de vv Dirkshorn
www.vvdirkshorn.nl

Dirkshorn, april 2017.

Achterban op bezoek bij FB Hout.
Leden bijeenkomst op 2 september 2017.
Onze voetbalvereniging wordt al jaren ondersteund door FB Hout.
Zoals jullie misschien hebben gezien, timmert onze hoofdsponsor flink aan de
weg. Zo is het hoofdkantoor op de Dijken helemaal vernieuwd en wordt er
momenteel hard gewerkt aan de modernisering van de werkplaats op de Banne.
We hebben van de Directeur, Frank Broersen, begrepen dat deze
werkzaamheden voor de zomer geheel afgerond zullen zijn. Het bedrijf zal dan
gereed zijn voor de toekomst!
We vinden het dan ook fantastisch dat we van Frank een uitnodiging hebben
ontvangen om op 2 september a.s. met de leden van de Achterban en hun
partners dit prachtige bedrijf, in zijn nieuwe gedaante, te mogen bezoeken.
Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:
15.00 uur: Verzamelen bij de voetbalkantine. We gaan per fiets of auto naar de
Banne.
15.30 uur: Ontvangst in de werkplaats van FB Hout op de Banne met een
rondleiding.
16.30 uur: Verplaatsen naar het kantoor van FB Hout op de Dijken; we worden
hier getrakteerd op een kop koffie of thee met een versnapering.
17.15: Rondgang door het kantoor ondersteund met een bedrijfsfilm.
19.00 uur: Buffet verzorgd door Karin’scatering. Jullie worden verder verwend in
de bar van FB Hout.
21.00 uur: Afsluiting van de bijeenkomst.
We denken dat het een prachtige en interessante middag en avond wordt, waar
veel belangstelling voor zal zijn. We verzoeken jullie om deze datum alvast te
reserveren. Als je van plan bent om aanwezig te zijn, kan je je nu al opgeven!
Dan kan via achterban@vvdirkshorn.nl
Commissie Achterban:

Lida van der Sluis, Wilma Gootjes, Tom Mooij, Frank Schaddenhorst, Dirk Drijver en
Sjaak Kroon

Ondersteuning van verenigingsactiviteiten.
Door de leden van de Achterban worden financiële middelen bijeengebracht om
verenigingsactiviteiten te ondersteunen. Ongeveer 65% van de beschikbare
middelen wordt ter beschikking gesteld voor verenigingsactiviteiten. Aanvragen
vanuit de vereniging worden door de Achterbancommissie beoordeeld, waarbij
het uitgangspunt is dat het bij moet dragen aan de sportieve inzet en
saamhorigheid van de jeugd- en selectieteams. De overige 35% wordt
uitgegeven aan de organisatie van de jaarlijkse Achterban leden bijeenkomst.
Het organisatieteam van de Achterban is afgelopen week bijeen geweest en kijkt
dan ook terug op een geslaagd 2015. Uiteraard staan we open voor creatieve
suggesties van onze leden!
Dank zij jullie lidmaatschap van de Achterban zullen we ook in 2016 weer een
bijdrage kunnen leveren aan een goede en gezonde voetbalvereniging Dirkshorn.
We hopen dat jullie de Achterban blijven steunen, wij spannen ons in om het
ledental naar een nog hoger niveau te brengen. Onze ultieme doelstelling blijft
uiteraard 100 Achterban leden !!!
Hieronder vinden jullie de rekening voor het betalen van de contributie van de
Achterban seizoen 2017-2018.
Voor suggesties, op- en aanmerkingen en het aanmelden als lid van de
Achterban kunt u terecht bij het organisatieteam:
Commissie Achterban:

Lida van der Sluis, Wilma Gootjes, Tom Mooij, Frank Schaddenhorst, Dirk Drijver en Sjaak
Kroon

