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

Vitesse wenst u een goed, gezond en sportief 2019 toe!

Clubheld van het jaar

Ben je benieuwd naar alle uitslagen en
standen? Klik hier voor meer informatie!

Op 5 december is Jeroen Stobbe clubheld van regio
Midden Drenthe geworden. Helaas heeft de jury Jeroen
niet uitgekozen om door te gaan voor de titel clubheld
van het jaar.
Ik wil iedereen bedanken die voor Vitesse op Jeroen heeft
gestemd. Proberen we het volgend jaar weer met elkaar?
Jolanda Zemering
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Inzamelen oud papier, oud ijzer dan wel oude kleding.

Hoi allemaal, zoals de meeste van jullie ongetwijfeld weten staan Patrick en ik elke 2e zaterdag van de maand
voor jullie klaar bij de kantine om jullie van oud papier, ijzer en kleding af te helpen. En weet je, het levert
Vitesse ook nog geld op. Wat zou het mooi zijn wanneer wij jullie voorbij, wat zeg ik, aan zien komen en ons
helpen de kar vol te krijgen. Wij zorgen zoals iedere maand weer voor een lekker bakkie koffie of thee. Kleine
moeite toch?
Heb je nog oud papier, oud ijzer, of kleding wat je kwijt wilt, bij de kantine van Vitesse moet je zijn, elke 2e
zaterdag van de maand vanaf 10.00 uur. Ook in de vakantieperiode. Mocht je nou iets groots hebben wat je zelf
niet kan vervoeren, bel dan even met Patrick (06-29194641) of mij (06-50834734) en we regelen wat.
Dolf Weggen en Patrick Hulzebosch
Data 2019:

12 januari

9 februari

9 maart

13 april

11 mei

8 juni

13 juli

10 augustus

14 september

12 oktober

9 november

14 december

Samenwerking Vitesse en Kindercentrum Beiler Sprookjesboom
Goed nieuws voor Vitesse. Door het Stichtingsbestuur en Kindercentrum Beiler Sprookjesboom zijn afspraken
gemaakt over het gebruik van de accommodatie van Vitesse door de Sprookjesboom.
Voor een aantal dagdelen per week en minimaal 504 uren per jaar wordt de kantine verhuurd aan de
Sprookjesboom. Het gebouw is inmiddels goedgekeurd en het contract is ingegaan per 07-01-2019. We starten
op de Maandag, Woensdag en Donderdag van 13.00 – 18.30 uur.
Voor Vitesse heeft dit direct tot gevolg dat we extra inkomsten genereren waardoor we de contributie
ook voor de toekomst laag en betaalbaar kunnen houden. Om elkaar niet tot last te zijn hebben we
afgesproken dat:
 Bij training op donderdag we voor 18.30 uur niet door kantine gaan maar buitenom.
 Er 2 lage afgesloten kasten in de kantine komen en er komt een koelkast van Sprookjesboom in
de kantine en 2 kastjes boven aanrecht zijn voor sprookjesboom.
 Vitesse ruimt gewoon ruimtes op net als nu en Sprookjesboom doet dat ook .
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Kerstdiner Jeugd 2018
Ook dit jaar was er weer een hoge
opkomst bij het kerstdiner.
In totaal waren er 36 kinderen die
genoten van een heerlijk buffet.
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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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