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

Bericht van de Achterban.
Het leden aantal van de Achterban is het afgelopen jaar verder doorgestegen tot 110 leden.
In de loop van de maand mei zullen we jullie we een verzoek sturen om de bijdrage voor de
Achterban over te maken.
Mede door jullie bijdrage hebben we onze voetbalclub dit jaar weer ruimhartig kunnen
ondersteunen. We hebben een groot aantal acties en evenementen van en voor de jeugd
ondersteund, we sponsoren een deel van kosten voor een keeperstrainer en we dragen bij aan
de kosten voor het maken van een herinneringbank en een publicatie vitrine van de
vereniging.
In augustus van 2017 hebben we een heel succesvol bezoek afgelegd aan het bedrijf van de
familie Broersen, onze hoofdsponsor FB hout. Er was een grote opkomst van leden van de
Achterban, we hopen ook dit jaar weer een leuke bijeenkomst met een grote ledenopkomst te
kunnen organiseren.

De ledenbijeenkomst voor 2018 zal op zaterdag 1 september worden
gehouden. Aanvang om 16.30 uur.
We hopen dat onze leden weer in grote getalen aanwezig zullen zijn, en verzoeken jullie om
de genoemde datum alvast vast te leggen. We willen alvast verklappen dat de bijeenkomst een
hoog amusement gehalte zal hebben waarbij jullie kennis op het gebied van muziek zal
worden getest! Ook de traditionele verzorging door Karin’s catering staat weer op het
programma.

Dank zij jullie lidmaatschap van de Achterban hebben we ook in 2017 weer een bijdrage
kunnen leveren aan een goede en gezonde voetbalvereniging Dirkshorn en hopen dat jullie de
Achterban blijven steunen. De commissie is er trots op dat we meer dan 100 leden hebben,
maar uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom!
Voor suggesties, op- en aanmerkingen en het aanmelden als lid van de Achterban kunt u
terecht bij het organisatieteam.
Jullie kunnen ons bereiken op achterban@vvdirkshorn.nl
Lida van der Sluis, Wilma Gootjes, Frank Schaddenhorst, Dirk Drijver en Sjaak Kroon

