Nieuwsbrief 2018 - nummer 10

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

Het bestuur van Vitesse is op zoek
naar een nieuw bestuurslid!
Lijkt het jou interessant en uitdagend
om mee te denken en mee te werken
aan de organisatie van de vereniging?
Wil jij meewerken aan een sterkere
vereniging in samenwerking met de
commissies en werkgroepen?
Wil je meedenken over de toekomst
van de club?
Het bestuur vergadert eens in de 4
weken. Tussendoor worden
actiepunten opgepakt en deelgenomen
in werkgroepen.
Heb je interesse, laat het dan Marit
Bakker weten via
secretaris@vitessebeilen.nl

Ben je benieuwd naar alle uitslagen en
standen? Klik hier voor meer informatie!
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Jeroen Stobbe genomineerd als
clubheld!
We hebben jouw hulp nodig voor zoveel mogelijk
stemmen!

Stemmen
Vanaf 6 november kan heel Nederland stemmen op genomineerden clubhelden. Ook jij! Vergeet dus niet ook
nog een stem uit te brengen op jouw clubheld. En wil je dat jouw clubheld wint? Roep dan al je vrienden,
clubleden en familie op ook te stemmen. Want hoe meer stemmen jouw clubheld krijgt, hoe groter die kans op
€10.000 voor de club. Stemmen is geheel gratis! Stemmen kan tot en met 30 november 2018, 12.00 uur.
De gemeentewinnaars
In iedere gemeente wint de clubheld met de meeste stemmen. Er wordt tijdens de stemperiode een aantal keer
een tussenstand gepubliceerd, zodat je kunt zien hoe jouw clubheld er voor staat. De regiowinnaar maakt
vervolgens kans om de landelijke winnaar te worden en die wint € 10.000,- voor de vereniging.
Wil je stemmen? Klik hier

Vitesse kleding voor sportteams uit Gambia
De familie Bruins is naar Gambia geweest. Zij hebben daar verschillende sportteams blij gemaakt met een nieuw
tenue: overgebleven Vitesse-shirtjes!
De teams zijn er hartstikke blij mee en kunnen het erg goed gebruiken. Namens de Gambiaanse kinderen heel
erg bedankt!
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Rabobank Clubkas Campagne
Maandag 1 oktober hebben we een
onwijs mooi bedrag opgehaald bij de
Rabobank clubkas actie! Bij deze actie
konden geregistreerde leden van de
Rabobank 3 stemmen uitbrengen. Deze
stemmen werden omgezet naar geld
voor de gekozen vereniging. Voor Vitesse
hebben we hiermee €263,16 kunnen
ophalen! Een mooi bedrag.. maar het zou
mooi zijn dit bedrag volgend jaar op te
hogen!(1 stem was dit jaar al 10 euro
waard!) Wil je mee helpen? Kijk dan of je
lid kan en wil worden bij de Rabobank
(helemaal gratis) via:
https://www.rabobank.nl/particulieren/l
eden/lid-worden/
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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 Bakker
Braamlaan 4 9413AK Beilen.
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