Ledenbrief mei 2021
Aan de leden van de Achterban
Jubileum bijeenkomst zaterdag 28 augustus 2021
Op zaterdag 28 augustus hopen we dan toch ons 20 jarig jubileum te kunnen
vieren. Als de Corona maatregelen verder geen roet in het eten gooien, zullen we
dan een mooi feest organiseren. Het bestuur heeft gemeend de highlights van de
afgelopen jaren nog een keer over te doen. We verzamelen om 15.00 uur bij de
voetbalkantine. Tot een uur of zes worden jullie beziggehouden met een aantal
sportieve activiteiten. De groep wordt in drieën gesplitst om te gaan boogschieten,
aqua joggen (vergeet je zwempak niet!) en jeu des boules te spelen, dit alles onder
deskundige leiding.
Helaas is Karin’ s Catering die dag verhinderd om het eten te verzorgen. We gaan
zorgdragen voor een prima alternatief!
Daarna wordt de avond voortgezet onder begeleiding van Tim Duinmaijer,
jullie allemaal bekend!? Daarnaast hebben we nog een hilarische verrassing in
petto, goed voor de lachspieren!
We gaan er maar vanuit dat het allemaal door kan gaan. Krijg je al zin in dit
feestje? Opgeven kan per heden via achterban@vvdirkshorn.nl.
Ondersteuning voetbal vereniging.
Verschillende zaken en activiteiten binnen onze voetbalclub hebben we door jullie
bijdragen kunnen ondersteunen. Het grootste bedrag, € 3.000,- , is gegaan naar
een bijdrage voor de aankoop van een robotmaaier.
Verder hebben we een vergoeding betaald, € 600,-, voor inloopshirts voor de
jeugd. 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,-.
De voetbalvereniging bestaat in juni 90 jaar!
Op dit moment zijn Jan van der Molen, Jeen Hellinga en Jan Wesseling bezig om de
historie van de voetbalvereniging vast te leggen in een mooi boek. Uiteraard brengt
dit kosten met zich mee. We hebben als Achterban toegezegd hieraan €1.250,- bij
te dragen. Tijdens dit jubileum zullen alle leden van de Achterban dit boek
ontvangen (1 boek per adres).
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Lidmaatschap 2021
Door de hierboven genoemde uitgaven, en het jubileumfeest in augustus in het
vooruitzicht, begint de bodem van de financiële pot van onze penningmeester
Frank aardig in zicht te komen. Corona heeft een grote invloed op ons
maatschappelijke wel en wee. De Achterban heeft, door jullie bijdragen, toch wel
redelijk invulling kunnen geven aan zijn doelstellingen!
Daarom hopen we ook dit jaar weer een beroep op onze leden te kunnen doen voor
de jaarlijkse financiële ondersteuning. In de tweede helft van mei ontvangen jullie
allemaal weer een nota van € 50,-. Door jullie bijdragen kunnen we de
voetbalvereniging ondersteunen en ook volgend jaar in het laatste weekend van
augustus een mooie ledenbijeenkomst te organiseren. We rekenen op jullie steun!
Lida van der Sluis, Wilma Gootjes, Joyce Duinkerken
Frank Schaddenhorst, Dirk Drijver en Sjaak Kroon
De Achterban is nog steeds op zoek naar een creatieveling die in het bestuur een
paar keer per jaar mee wil denken!
De Achterban biedt een sociaal platform voor de leden en daarnaast ondersteunen
we met elkaar Voetbalvereniging Dirkshorn.
Ook jouw vrienden en 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 vind ons onder het kopje
Achterban.
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