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Hoofdsponsor 
Na vele jaren gesteund te zijn door verzekeraar Univé zijn wij verheugd jullie te kunnen vertellen dat er een 

nieuwe hoofdsponsor is gevonden voor onze vereniging. Voor de komende jaren hebben wij kraanbedrijf Pol  

uit Hoogeveen bereid gevonden haar naam te verbinden  aan volleybal Vereniging DAC. Kraanbedrijf Pol is al 

ruim 20 jaar specialist in het verhuren van hoogwerkers, verreikers, vorkheftrucks, mini rupshijskranen, 

rolsteigers en glasliften. Vanuit depots in Hoogeveen en Alkmaar leveren ze snel machines in geheel Nederland. 

Kick-off nieuwe seizoen 
De trainingen voor het seizoen 2015/2016 zijn inmiddels al gestart, vol goede moed en veel enthousiasme  

staan de spelers al weer enkele weken in de sporthal waarbij het er weer fanatiek aan toe gaat. Dat is fijn om te 

zien! 

Dit seizoen maken we op vrijdag 18 september om 18.45 uur met z’n allen onder het genot van een kop koffie 

met gebak een officieel begin aan het seizoen en presenteren we onze nieuwe hoofdsponsor. De teams van 

dames 1 en heren 1 worden samen met de sponsor op de foto gezet ter promotie van de nieuwe hoofdsponsor 

en de vereniging. Na ontvangst van de nieuwe tenues en spelerskaarten worden er van alle teams, teamfoto’s 

gemaakt. We gaan dus teamfoto’s maken van de mini’s, jeugd, recreanten en de senioren! Ook willen we graag 

een foto maken van alle spelers van de vereniging. Deze foto gebruiken we o.a. voor onze website 

 

Wij zien u graag op vrijdag 18 september om 18.45 uur in de kantine van de 

Citadel. 

 

( In verband met het maken van de teamfoto’s graag uw sportkleding meenemen) 
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Welkom 
Hierbij treffen jullie de eerste nieuwsbrief aan voor alle 

leden van Volleybal Vereniging DAC. 

Om er voor te zorgen dat de leden op de hoogte blijven van 

vereniging brede ontwikkelingen, is door het bestuur deze 

nieuwsbrief in het leven geroepen. Deze nieuwsbrief wordt 

indien nodig per kwartaal verzonden. 

Wij wensen alle leden een heel sportief seizoen 2015/2016 

toe. 

Het bestuur 

 

 


