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Dirkshorn, juli 2017.

Mijlpaal voor de Achterban; 100 leden!
De Achterban is de vriendenclub van de voetbalvereniging Dirkshorn.
In 2000 is er door een aantal oud voetballers van de voetbalvereniging Dirkshorn
het initiatief genomen om tot de oprichting van de Achterban te komen.
De doelstelling is om de leden, oud leden en sympathisanten betrokken te
houden bij de voetbalverenging. Door lid te worden van de Achterban wordt de
onderlinge verbondenheid in stand gehouden en steun je ook de
voetbalvereniging.
De commissie Achterban organiseert jaarlijks ten minste één activiteit voor de
leden van de Achterban. Ruim 60 leden zijn op 2 september op bezoek geweest
in de nieuwe vestiging van FB hout.
De families Broersen ondersteunen al jaren de voetbalvereniging als
hoofdsponsor, maar ook de Achterban maakt dankbaar gebruik van hun positieve
instelling naar de voetbalvereniging en de Achterban.
Van de overblijvende financiële middelen kunnen verenigings activiteiten t.b.v.
de jeugd en de selectie worden ondersteund.
Uitgangspunt hierbij is dat deze activiteiten in hoofdzaak een sportief of
sportiviteitbevorderend karakter hebben.
Jarenlang heeft de Achterban een ledenbestand gehad van rond de 60. De
Achterban commissie is er dan ook trots op dat we jullie kunnen melden dat in
augustus 2017 we, na ruim 17 jaar, het aantal van ruim 100 leden hebben
bereikt.
Dit is met name door de intensieve acquisities van ons commissielid Dirk Drijver
tot stand gebracht.
Door dit ledenaantal kunnen we onze voetbalvereniging blijvend ondersteunen.
Ook zullen we ons best blijven doen om jaarlijks een leuke bijeenkomst voor
onze leden te organiseren.
We bedanken als onze leden voor het tot stand brengen van dit geweldige
ledenaantal! Als je ook lid wilt worden kan je terecht bij de commissie
Achterban! Uiteraard staan we open voor alle constructieve reacties en
suggesties.
Lida, Wilma, Frank, Dirk en Sjaak.
Reacties: Achterban @vvdirkshorn.nl

