Nieuwsbrief 2018 - nummer 1

Heb je deze nieuwsbrief niet ontvangen maar wil je dat wel graag? Stuur dan een mail naar secretaris@vitessebeilen.nl!

Vitesse wenst iedereen:

Komt Vitesse ook naar het DES Toernooi?
Het DES Toernooi is een 4-daags senioren toernooi waar
gezelligheid voorop staat
Wij zouden het leuk vinden als Vitesse er dit jaar bij is!
Het toernooi start op vrijdagmiddag 18 mei en is
maandagmiddag 21 mei 2018 afgelopen (Pinksteren). Op
zondag heb je tijd om even bij te komen. Tijdens het
toernooi is er voor elke club een kampeerplek op onze
toernooicamping. Goed om de onderlinge contacten van
binnen en buiten de club te versterken. De plek waar
vriendschappen worden gesloten. Een mooie afsluiting
van het korfbalseizoen.
Wat krijg je van ons:
- weekend plezier (18-21 mei)
- 1x campingplek met uitzicht
- 2x avondeten (zaterdag en zondag)
- 3x feestavond
Deelname is slechts € 39,95 p.p. voor het hele weekend!
Alle deelnemers moeten 18-jaar en ouder zijn ten tijde
van het toernooi. Per team maximaal 6 heren en 6
dames (en extra scheidsrechter).

Vrijwilligersbijeenkomst 21 januari 2018

Oproep! Voor iedereen die wel eens wat voor de
club doet: vervoerders, schoonmakers, haldiensten,
bardiensten en alle overige werkzaamheden voor
Vitesse…………………….
Op 21 januari 2018 nodigt Vitesse al haar vrijwilligers
uit voor de Vrijwilligersbijeenkomst.
De bijeenkomt is van 16.00 tot 19.30 uur in de kantine
van Op Dreef.
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Sportroefeldag is voor herhaling vatbaar

Spelregelbewijs
Sinds september 2018 is het voor alle
seniorenleden van het KNKV verplicht om het
spelregelbewijs in het bezit te hebben. Dit
spelregelbewijs kan worden behaald door examen
te doen via www.korfbalmasterz.nl.

Naast de reguliere roefeldag in de zomer konden
kinderen het jaar 2018 beginnen met een
sportieve variant van deze dag. Op
vrijdagochtend 5 januari was het zover. Ruim 40
kinderen hebben deze ochtend verschillende
sporten uitgeprobeerd.
Bij het onderdeel Korfbal zijn ongeveer 45
kinderen geweest. Jeroen Stobbe en Marco
Snelten verzorgden voor Vitesse de organisatie
en de workshops.

Alle senioren zijn verplicht het spelregelbewijs te
halen. Maar welke leden worden er nu precies tot
die groep gerekend?
Het gaat hier om leden die in georganiseerde
competities of in andere soorten wedstrijdverband,
vanuit het KNKV georganiseerd, actief zijn. De
coaches en begeleiders worden ook tot deze groep
gerekend. Iedereen die betrokken is bij
competitiedeelname wordt in deze context als
‘senior lid’ gecategoriseerd. Niet- spelende leden
spelen geen competitie, op hen is deze verplichting
dus niet van toepassing. Uiteraard mogen zij het
spelregelbewijs wel halen, graag zelfs!
Ook Vitesse gaat hiermee aan de slag. Er wordt
gestart met alle senioren. De senioren moeten
voor augustus 2018 geslaagd zijn voor hun examen.
De jeugd is in 2019 aan de beurt.
Wil je alvast wat meer informatie over dit
spelregelbewijs, klik dan hier.
Wil je alvast oefenen? Klik dan hier
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Poiesz Jeugd Sponsoractie
Met de Jeugd Sponsoractie kunnen we als Vitesse geld binnenhalen. Bij iedere € 10,- aan boodschappen
(exclusief statiegeld) ontvangt de klant 1 gratis jeugdsponsormunt. Daarnaast ontvangt de klant iedere week
bij vele aanbiedingen een aantal jeugdsponsormunten. Hoe meer munten in de clubkoker van Vitesse
terecht komen, hoe hoger het sponsorbedrag is dat wij in onze clubkas ontvangen. Deze actie loopt van 12
februari tot en met 8 april in het Poiesz-filiaal in Beilen.
Vitesse gaat op zaterdag 31 maart 2018 in het filiaal in Beilen helpen met de verkoop van het
sponsorproduct dat in die week in de aanbieding is.

Eind januari wordt de € 50,- van de Vrienden van
Vitesse weer geïncasserd!

Deze nieuwsbrief wordt in 2018 meerdere malen
verspreid. Heb je iets voor deze nieuwsbrief,
stuur het dan naar secretaris@vitessebeilen. nl
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Lidmaatschap Vitesse.
Het lidmaatschap gaat men aan voor een volledig verenigingsjaar welke van 1 juli t/m 30 juni loopt. Een opzegging van het lidmaatschap gaat in per 1
juli en dient voor 1 juni bij de secretaris schriftelijk te worden gemeld. Dit geldt eveneens voor het omzetten van spelend lid naar niet spelend lid.
Opgave nieuwe leden, overschrijvingen, adreswijzigingen en beëindiging lidmaatschap (uitsluitend schriftelijk) bij het Vitesse secretariaat, Marit
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Bakker Braamlaan 4 9413AK Beilen.

