Ledenbrief december 2020
Aan de leden van de Achterban
Corona
We kunnen er niet omheen, het Corona virus heeft ons Achterbanprogramma flink
in de war geschopt. Wat heet, we hebben dit jaar geen gezamenlijke activiteit
kunnen organiseren! We hopen echt dat we in het komende jaar weer op een
normale wijze bij elkaar mogen komen. We hebben dan ook 28 augustus a.s.
voor onze jaarlijkse bijeenkomst vastgelegd. Je mag dit niet missen, reserveer deze
datum alvast in je agenda! In de ledenbrief van komend voorjaar zullen we jullie op
de hoogte brengen van het spectaculaire programma.
Lidmaatschap 2020
In het voorjaar hebben onze leden weer de lidmaatschap nota ontvangen. Op een
enkeling na, hebben al onze trouwe leden het bedrag overgemaakt. We zijn hier
erg tevreden over en gaan er zorg voor dragen dat deze gelden op een goede
manier bij de vereniging terecht komen! We staan altijd open voor suggesties van
onze leden voor bijdragen aan de voetbalvereniging en als jullie een leuke activiteit
voor de jaarbijeenkomst in augustus weten, dan horen we dat ook graag.
Uitgaven door de Achterban
Doordat er geen feest kon worden georganiseerd hebben we wat meer geld aan de
vereniging gespendeerd.
Verschillende zaken en activiteiten binnen onze voetbalclub hebben door jullie
bijdragen kunnen ondersteunen. Het grootste bedrag, € 3.000,- is als een bijdrage
voor de aankoop van een robotmaaier besteed. Verder hebben we een vergoeding
van € 600,- betaald, voor inloopshirts voor de jeugd, (zie foto onderaan dit
schrijven) en daarnaast nog diverse kleinere uitgaven voor de jeugd.
We hebben begrepen dat de Engelse droppotten goed in de smaak vielen bij onze
leden. De kosten hiervoor bedroegen € 820,00. Onze penningmeester heeft nog
wat financiële middelen achter de hand voor de wat kleinere aanvragen vanuit de
vereniging, maar vooral ook om in augustus op een mooie manier stil te staan bij
ons 20 jarig jubileum!
Als commissie van de Achterban hebben we gemeend de vriendenclub toch een wat
meer officiële status te geven. We hebben de Achterban ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel, als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Alle spelregels
die hier bij horen, kunnen jullie terug vinden op de website.
We zijn nog steeds op zoek naar een bestuurslid die met ons mee wil denken, hij of
zij moet de gemiddelde leeftijd van het bestuur wel omlaag brengen!
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We gaan er vanuit dat ook de nieuwjaarsbijeenkomst van de voetbalvereniging
overgeslagen gaat worden.
Ondanks alle beperkingen wensen we jullie een fijne decembermaand, een
goede jaarwisseling en hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid op 28
augustus a.s.
Lida van der Sluis, Wilma Gootjes, Joyce Duinkerken
Frank Schaddenhorst, Dirk Drijver en Sjaak Kroon
De Achterban biedt een sociaal platform voor de leden en daarnaast ondersteunen
we met elkaar Voetbalvereniging Dirkshorn.
Ook jouw vrienden of kennissen zijn welkom bij de Achterban. Aanmelden kan 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.
Inloopshirts jeugd
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