
 

 

 
 
Terugblik Kick Off 18 september 

De Kick Off van het nieuwe seizoen is een zeer geslaagde avond geworden! Het was goed om te zien dat veel 
van onze leden aanwezig waren om kennis te maken met onze nieuwe hoofsponsor, maar ook om onze andere 
sponsoren te bedanken. Van alle aanwezige teams zijn foto’s gemaakt, welke we binnenkort op onze (nieuwe) 
site willen plaatsen. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid en voor de 
vrijwilligers die deze avond mogelijk hebben gemaakt. Speciale dank gaat uit naar Bakkerij Dorgelo voor de 
fantastische taart, Restaurant de Kiewit voor het diner waardoor onze hoofdsponsor heeft “toegehapt” en naar 
bloemisterij Henk de Jonge.  
 

 

 
Wedstrijdshirts 

Onze bestaande shirts zijn voorzien van een nieuwe opdruk van Pol Kraanbedrijf. Helaas is dit niet helemaal 
goed gegaan en komt de naam van de Univé er gedeeltelijk door. Over de oplossing zijn we nog in overleg met 
de leverancier van de shirts. Wellicht dat de shirts weer opnieuw bedrukt moeten worden. We houden jullie 
hiervan op de hoogte. 
 

Eerste Speelronde 

De eerste wedstrijddag in de Citadel zit er al weer op. Alle wedstrijden zijn vastgelegd in het nieuwe Digitale 
wedstrijdformulier. Bijna alle scheidrechters, tellers en vlaggers waren op tijd aanwezig, complimenten 
hiervoor! Voor de komende thuiswedstrijden zal er ook weer een beroep op een aantal spelers gedaan 
worden, we rekenen er op dat ook dit weer goed gaat verlopen.  Binnenkort ontvangen jullie het fluit- en 
telschema voor de overige wedstrijden dit seizoen. 
 
Voor de thuiswedstrijden zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die één of twee keer per jaar een 
zaalwacht willen draaien. Interesse? Graag melden bij het bestuur! 



 

Koekactie 

In november zal weer de jaarlijkse koekactie worden gehouden, waarschijnlijk in de week van 9 – 13 november. 
Binnenkort ontvangen jullie hier meer info over. 
 
 

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief zal 4-6 keer per jaar verschijnen. Mocht je zelf een leuk item hebben voor de nieuwsbrief, 
dan kun je dit doorgeven aan het bestuur. Ook op Facebook worden regelmatig nieuwsberichten geplaatst, 
wordt daarom snel “vrienden” met Volleybal Dedemsvaart! 
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