De Achterban is de vriendenclub van de vv Dirkshorn
Dirkshorn, 28 december 1999
Aan

«voorletters» «achternaam»

«straatnaam» «huis_nummer»
«postcode» «woonplaats»
Om te beginnen willen we u een voorspoedig en sportief 2000 toewensen.
Daarnaast willen we u graag in kennis stellen van het feit dat bij de voetbalvereniging Dirkshorn
een vriendenclub is opgericht onder de naam “de Achterban”.
Een commissie van aanbeveling probeert nu voor deze vriendenclub leden te werven.
We willen u uiteraard in de gelegenheid stellen om lid te worden van “de Achterban”.
Het doel is om het voetballen bij de vereniging nog leuker te maken dan het al is.
Hoe we dit precies allemaal in moeten vullen is nog niet helemaal duidelijk.
Onder andere zal hierover met de selectiespelers van gedachten worden gewisseld.
Als lid kunt u bijvoorbeeld tegen een gereduceerd bedrag meedoen aan de maandelijkse
klaverjasdrives. “de Achterban” zal mede zorgdragen voor een uitgekiend prijzenpakket.
Tijdens de onlangs gehouden kerstdrive was de Achterban al mede sponsor.
U kunt jaarlijks een uitnodiging verwachten voor de Nieuwjaarsreceptie.
Tevens mag u deelnemen aan het jaarlijks terugkerende Mix tournooi. Dan kunt u zelf de
voetbalschoenen (ook nog) eens aan trekken.
Als u van plan bent u aan te melden als lid, bent u bij deze, met uw partner, uitgenodigd voor de
Nieuwjaarsreceptie welke op zondag 9 januari in de kantine van de vv. Dirkshorn wordt gehouden.
Voorafgaand aan deze receptie is de traditionele wedstrijd tussen het jeugd- en hoofdbestuur.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur, aanvang receptie 16.00 uur.
Ook zullen nog nader te bepalen aktiviteiten worden georganiseerd.
Een seizoenafsluiting met de spelers van de selectie wordt overwogen.
Uiteraard zijn suggesties voor mogelijk te organiseren aktiviteiten van harte welkom.
Lid worden van “de Achterban” zou best eens in kunnen houden dat u weer eens een aantal oude
bekende tegenkomt.
Het Achterbanseizoen gaat voor wat betreft het lidmaatschap in op 1 maart 2000.
Om lid te worden betaald u f 100,- per jaar. Het is de bedoeling dat ongeveer de helft van dit
bedrag ten goede komt van aktiviteiten voor de selectiespelers. Het resterende bedrag komt ten
goede van aktiviteiten waar u als lid van “de Achterban” aan mee kan doen. U kunt dit bedrag
overmaken op girorekening 2451224 tnv F Schaddenhorst te Dirkshorn onder vermelding van
contributie 2000 “de Achterban”. Voor vragen kunt u zich tot de leden van de
aanbevelingscommissie wenden.
Dit zijn, het lidmaatschap beleefd aanbevelend;
Sjaak Kroon
Voorpolderweg 38 1746BADirkshorn
0224 551522
Wim Hoogland
Middenweg 47
1746BE Dirkshorn
0224 551463
Ab Bloothoofd
Voorpolderweg
1746BADirkshorn
0224 551801
Frank Schaddenhorst Raadhuisstraat 28
1746BE
Dirkshorn
0224 551720
Jan Wesseling
Raadhuisstraat 24 1746EB Dirkshorn
0224 551535

