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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!

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit
seizoen. Wij wensen iedereen een hele fijne
vakantie!

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

Beilen - Na een prima zaalcompetitie waarbij
de E1 van Vitesse zich prima handhaafde in
de middenmoot, liep de competitie op het
veld voor het team gesmeerd. Ook de
laatste wedstrijd tegen Sios uit Wolvega
werd met een overtuigende 15-11
overwinning afgesloten.
De inzet van alle teamleden werd beloond
met een medaille en patat in de kantine
gebakken door "the one and only" erevoorzitter Herman Koobs.
Op de foto staan Tessa Heeling, Amber Vos,
Olivia Hegen, Kjelt Bakker, Axel Vos en
trainer Marco Snelten. Suze van Driel staat
niet op de foto.
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Meld een nieuw lid aan en WIN!

Standen en uitslagen Vitesse

Een nieuw spel voor je computer of gewoon iets anders
leuks voor jezelf verdienen? Dat kan!
Elk jeugdlid dat een nieuw jeugdlid aanmeldt bij Vitesse
verdient een cadeaubon van Intertoys ter waarde van €
15,00 per aangebracht nieuw lid.
Vraag dus vriendjes, vriendinnetjes, buren, broertjes,
zusjes en klasgenoten of ze mee willen trainen bij Vitesse.
Iedereen mag natuurlijk eerst 3x gratis meetrainen om te
kijken of ze het leuk vinden. Wanneer je iemand lid hebt
gemaakt moet je het even aan je trainer doorgeven,
zodat hij/zij dit weer kan doorgeven aan de tc. Maar let
wel op, er is slechts één voorwaarde. Wanneer het
nieuwe lid binnen 3 maanden het lidmaatschap weer op
heeft gezegd vervalt deze cadeaubon. Deze actie duurt
tot het begin van de zomervakantie.

Ben je benieuwd naar de uitslagen en standen
van de verschillende teams?
Klik hier voor alle informatie.

Privacyverklaring

Iedereen zal het vast gemerkt hebben dat veel bedrijven je rond deze tijd mailen vanwege nieuwe Europese
wetgeving, die vereist dat er nieuwe privacy voorwaarden komen voor alle bedrijven en verenigingen die
gegevens van jou hebben.
Natuurlijk hebben wij ook enkele gegevens van jou (de gegevens op het aanmeldingsformulier), dus ook wij
willen je informeren over de wijzigingen en de rechten die je hebt. Voor het (iets) langere verhaal verwijzen
we je graag naar onze nieuwe privacyverklaring. (Klik om te volgen)
Kort samengevat: in dat document maken we duidelijk welke informatie we opslaan, hoe we die verzamelen,
hoe we die beschermen en wat jouw rechten zijn. We raden je aan om die verklaring te lezen.
Als je daar vragen over hebt mag je ons altijd mailen: secretaris@vitessebeilen.nl
Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail dan naar secretaris@vitessebeilen.nl

Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail dan naar secretaris@vitessebeilen.nl

De TC is voor het komende seizoen op zoek naar een enthousiaste coach
(m/v) voor het tweede team. Dit team zal bestaan uit een mix van jonge spelers, gecombineerd met een aantal routiniers.
De belangrijkste taak van de coach is de ploeg door enthousiast coachen weer op een hoger plan te laten spelen, waarbij
het de bedoeling is om de jeugdige spelers klaar te stomen voor de volgende stap in hun korfbalcarriere.
Tevens is de TC op zoek naar trainers/trainsters voor de KangoeroeKlup. Vind je het leuk om met kinderen tussen de 3 en 6
bezig te zijn? Meld je dan aan. Bij de KangoeroeKlup leren de jongste kinderen op een speelse manier wat korfballen
inhoudt.
Heb je interesse of wil je meer informatie voor deze vacatures? Nee dan contact op met de technische commissie via:
tc@vitessebeilen.nl

Voorzitter

Herman Koobs

’t Spiek 12

0593-524236

Secretaris/Ledenadministratie

Marit Bakker

Braamlaan 4

06-13705231

Penningmeester
Bestuurslid/ vice voorzitter
Bestuurslid/ PR commissie

Anita Sattler
Bas Meijer
Robbin Dolsma

’t Spiek 9
De Vonderkampen 19

0593-526916
06-12622109
0593-541145

Bestuurslid
Bestuurslid

Emiel Hunze
Lisette Bouwmeester

Veenakker 24
De Vonderkampen 106

06-11442103
0593-853342

Wedstrijdsecretariaat
Contactpersoon Kangoeroeclub
Coordinator sen, A, B en C jeugd
Coordinator D, E en F jeugd

Coordinator scheidsrechters
Selectietrainer

Anneke Weggen
Jeroen Stobbe
Michel Kuper
Janita Mulder
Lies Dolsma
Petra Snoeiing
Noortje Welle
Henry Wolbrink
Joost Koobs

0593-541774
06-51745239
06-13218468
06-51789150
06-23921630
06-83337109
06-42627149
06-12243417
06-34561328

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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