
 

 

Nieuwsbrief voetbalkamp vv Haren 

 

Vanuit de commissie 

Wij hebben afgelopen donderdag voor de derde keer overleg gehad en hebben een nieuw 

commissielid kunnen verwelkomen. Wij zijn erg blij dat Theo Kok ons komt versterken. Wij hebben 

binnen de vereniging positieve geluiden gehoord en zijn erg blij dat het voetbalkamp bij iedereen 

gaat leven. Er zijn diverse mooie acties bedacht en al georganiseerd. Zie ook deze nieuwsbrief. 

Daarnaast willen we benadrukken dat feedback voor ons erg belangrijk is dus heeft u nog tips, 

suggesties etc. laat het ons weten. 

Lopende en aankomende acties 

Op oudejaarsdag zullen er oliebollen te koop zijn in de kantine van VV Haren. Tijdstip afhalen: 12 tot 

16 uur. In verband met het voorbereiden van het deeg, willen we graag weten hoeveel we er 

ongeveer moeten maken. Kosten zijn € 1,- per stuk, 5 stuks € 4,50, 10 stuks voor € 8,50. Je opgave 

kan gemaild worden naar Patrick Dijkstra: pdykis@ziggo.nl of worden doorgegeven in het 

clubhuis van vv Haren. Bestellingen kunnen worden doorgegeven tot 28 december 2018. 

Meehelpen olliebollen bakken? Ja heel graag! 

Stuur een mailtje naar luppesanita@gmail.com waarin je aangeeft wat je zou willen doen en op 

welk tijdstip. Wij gaan dan proberen een goede planning te maken. 

De verkoop van vogelhuisjes loopt als een trein. Op moment van schrijven zijn er nog maar enkele 

schitterende vogelhuisjes te koop. Familie Lubbers, dank voor jullie bijdrage! 

De verkoop van het kaartspel ‘Buitenspel’ start zoals het nu lijkt eind januari. Voor slechts €7,50 heb 

je dit leuke gezelschapsspel in huis. Ook geschikt (als cadeau) voor vrienden en familie! 

Reserveer zaterdag 2 maart vast in je agenda, want onder voorbehoud hebben we dan een 

Feestavond ten bate van het voetbalkamp in ons eigen clubhuis!  

 

Belangrijke mededeling voor A-jeugd en senioren 

Voor de A-jeugd en senioren zijn we als commissie op zoek gegaan naar accommodatie buiten de 

voetbalvelden van vv Bakkeveen om. Slechts €30 voor twee overnachtingen! Een kans die je niet mag 

missen! 
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Financiële zekerheid 

Om plannen concreet te maken hebben we voorlopige zekerheid nodig wat betreft het aantal 

spelers, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen er mee zullen gaan. Om deze reden zullen we 

jullie begin 2019 vragen om een eigen bijdrage van €25 om het één ander te kunnen reserveren en 

de eerste kosten te kunnen dekken. Het is nog steeds onze overtuiging en doelstelling dat we het 

kamp kunnen bekostigen met de door jullie binnengehaalde gelden aangevuld met een potje vanuit 

de vereniging. Als dat het geval is, krijgt iedereen zijn bijdrage weer terug, of verrekenen we dit met 

het opgehaalde geld. Echter, om dingen te kunnen realiseren hebben we nu al het één en ander aan 

financiën nodig. Jullie ontvangen hier nog nader bericht over. 


