Ledenbrief juli 2021
Aan de leden van de Achterban
Jubileum bijeenkomst
Op zaterdag 28 augustus hopen we dan toch ons 20 jarig jubileum te vieren.
Om zo goed mogelijk met beperkingen door de corona maatregelen om te kunnen
gaan hebben we het programma een beetje aangepast. We vragen jullie
nadrukkelijk om je te melden tussen 14.45 en 15.00 uur. Na ontvangst gaan
we boogschieten en jeu des boules spelen. E.e.a. gebeurt onder deskundige leiding.
In tegenstelling tot eerdere berichten zal Karin vanaf 18.30 uur een Italiaans buffet
presenteren waar jullie van zullen smullen. Het buffet en de rest van de avond zal
door Tim Duinmaijer muzikaal worden omlijst. Rond 21 uur sluiten we de avond af.
In het bestuur van de Achterban hebben we uitgebreid gesproken over mogelijke
beperkingen t.g.v. Corona. Rond 13 augustus wordt weer aangegeven welke
beperkingen al dan niet voor de komende weken worden opgelegd. Het bestuur zal
zich strikt houden aan de richtlijnen.
Mocht het zo zijn dat we tijdens het feest de 1.5 meter maatregel moeten
hanteren, zullen we jullie berichten dat, hoe spijtig ook, het feest opnieuw moeten
verzetten.
We zijn positief, dus gaan we er voorlopig vanuit dat het feest door kan gaan! Er
hebben zich al een aantal leden aangemeld, maar wil je komen dan graag nog even
bericht naar achterban@vvdirkshorn.nl
Dan kunnen we met de organisatie zo goed mogelijk rekening houden met het
aantal deelnemers.
Als je komt, graag opgeven voor 15 augustus !
Wat doen we met jullie bijdrage?
Afgelopen weken hebben alle Achterban leden een prachtig jubileumboek
ontvangen. De Achterban heeft hier €1250,00 aan bijgedragen. Uiteraard gaat het
Achterban feest op 28 augustus ook de nodige kosten met zich meebrengen. We
houden dan nog een bedrag in kas om het komende jaar de voetbalvereniging te
ondersteunen. Uiteraard in het kader van de Achterban doelstellingen. We
ondersteunen sportieve activiteiten of zaken die de sportieve kwaliteit van de leden
kunnen verbeteren. Suggesties en vragen voor ondersteuning worden hieraan
getoetst.
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Lidmaatschap 2021
De Achterban telt op dit moment 109 leden. Afgelopen maand hebben we weer een
verzoek om jullie bijdrage van € 50,00 over te maken verstuurd. Van bijna 80
leden mochten we deze bijdrage al ontvangen. We rekenen erop dat we binnenkort
weer rond de 110 betalende leden hebben.
We hopen jullie met partners te zien op 28 augustus!
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.
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