Ledenbrief december 2019.
Het einde van het jaar begint alweer te naderen en zoals jullie van ons gewend zijn, willen
we je graag bijpraten over de gang van zaken bij de Achterban. Het meest in het oog
springend is natuurlijk ons nieuwe logo. Aan alles wat nieuw is, moet je even aan wennen,
maar we vinden dat Lex Hellinga een heel mooi en toepasselijk logo voor onze Achterban
heeft ontworpen.
Wat verder opvallend en verheugend is dat het aantal leden van de Achterban blijft
groeien. We zijn er trots op dat meer dan 110 leden de doelstellingen van de Achterban
ondersteunen.
Het zal jullie misschien zijn opgevallen dat de VV Dirkshorn een nieuwe website heeft. Op
deze website heeft de Achterban een mooie plek gekregen. We staan in de header onder
kop Achterban en via de submenu’s kunnen jullie allerlei informatie over de Achterban
vinden.
Vanaf 1 januari a.s. zal het gedeelte van de Achterban weer helemaal up to date zijn. De
website is wat ons betreft bedoeld als naslagwerk, alle actuele informatie zoals
ledenbrieven, verslagen en uitnodigingen blijven jullie gewoon per mail of per post
ontvangen!
Ook dit jaar hebben we weer vele activiteiten van de voetbal vereniging financieel
ondersteund. Het meest opvallend is de bedrukking van de tenues van de kabouters met
het Achterban logo!
Volgend jaar bestaat de Achterban 20 jaar, het zal jullie duidelijk zijn dat we hier op een
speciale manier bij stil willen staan. We denken hierbij aan een samenstelling van de meest
succesvolle activiteiten vanuit het scala zoals die de afgelopen 20 jaar zijn georganiseerd.
Wil je je geheugen wat dat betreft opfrissen, je kunt al die activiteiten terug te vinden op
de site van de Achterban. Noteer in ieder geval vast 29 augustus vanaf een uur of drie in
je agenda !
Op 5 januari a.s. organiseert de voetbalvereniging Dirkshorn weer de gebruikelijke
nieuwjaarsreceptie. Jullie zijn als Achterban lid (zoals altijd met eventuele partner) van
harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. De aanvang van de receptie is na de
Nieuwjaarswedstrijd, rond 15.30 uur.
Dank zij jullie lidmaatschap van de Achterban hebben we ook in 2019 weer een bijdrage
kunnen leveren aan een goede en gezonde voetbalvereniging Dirkshorn en we hopen dat
jullie de Achterban blijven steunen. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom
Lida van der Sluis, Wilma Gootjes, Frank Schaddenhorst, Dirk Drijver en Sjaak
Kroon

Wij wensen jullie prettige Kerstdagen en goed en gezond 2020.
De Achterban is bereikbaar: e:achterban@vvdirkshorn w:www.vvdirkshorn.nl/achterban
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