
Nieuwsbrief

Uitnodiging: ALV donderdag 10 december
Beste leden, 
  
Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering. De ALV is bij uitstek de gelegenheid om mee te praten en te
denken over de gang van zaken binnen onze vereniging. 
  
We willen graag persoonlijk met onze leden in gesprekgaan, daarom hebben we
gekozen voor een bijeenkomst i.p.v. digitaal vergaderen. Dit betekent wel dat
we rekening met de corona maatregelingen dienen te houden en maximaal 30
personen aanwezig mogen zijn. Ik wil u vragen om via info@vow.nl aan te
melden. Mocht er meer belangstelling zijn dan het maximaal toegestane
personen, bekijken we of het mogelijk is om een extra avond te plannen. 
  
Mocht u vooraf vragen/opmerkingen in willen dienen kan dit ook via
bovenstaande emailadres. 
  
Met vriendelijke groet,  
Bestuur VOW 
 
Klik hier voor link naar:

Uitnodiging ALV (met info over seizoen 2019-2020)

Energiescan VOW
Bouwplan
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Agenda:

25 november | 18.30-20.00 uur | Dobbelavond JO10 - JO12 - MO11 en MO13
in het Dorpshuis
28 november | 10.30-11.30 uur | Bezoek Pieten in het Dorpshuis voor mini's -
JO7 - JO8 - JO9 - MO9
10 december | 20.30 uur | ALV vergadering
30 en 31 december | Oliebollen bakken, te bestellen via: https://bit.ly/31GzsCF

 
Activiteiten 

Er wordt gekeken op wat voor manier elke activiteit kan plaatsvinden dit seizoen. Dit
is afhankelijk van de maatregels die op dat moment gelden.

VOW-75 Woensdag 25 mei t/m zondag 29 mei 2022
Zoals al in een eerdere nieuwsbrief vermeld zijn we begonnen met de
organisatie van de festiviteiten rondom ons 75-jarig jubileum. Dit zal
plaatsvinden in het Hemelvaartsweekend in mei 2022. 
  
Het programma krijgt al vorm en voor elke groep en leeftijd zal er iets
georganiseerd worden. 
  
Hiervoor zijn al diverse subcommissies aan de slag gegaan met echt
superleuke initiatieven. Het belooft een vol en erg leuk weekend te worden.
Naast de traditionele zaken zoals een feestavond, reünie en receptie zullen er
nog diverse activiteiten zijn op het sportpark. In de volgende nieuwsbrieven zal
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ik steeds een tipje van de sluier op lichten. 
  
Omdat 75 jaar wel een heel bijzondere mijlpaal is, zal er ook gedurende het
jubileumseizoen 2021-2022 regelmatig aandacht gegeven worden aan ons
jubileum middels activiteiten en berichten. En dacht je dat dit nog ver weg is,
het jubileumseizoen start al over acht maanden! 
  
Mocht je interesse hebben om mee te helpen bij de organisatie, neem dan
vrijblijvend contact op met een van de leden van de jubileum commissie of via
e-mail jubileum@vow.nl. Er is zeker iets passends waarbij we je hulp goed
kunnen gebruiken. 
  
Met vriendelijke groet, 
Jubileumcommissie 
Simone Vos, Lindy v. Schaijk, Jhonno v. Rooij, Bas v.d. Aa, Frank v. Moorsel,
Chris v.d. Ven en Arno Korsten. 
 

Hervatting trainingen senioren
Na weken stil te hebben gelegen, begonnen de trainingen voor onze 18+ leden
afgelopen dinsdag weer. Vorige dinsdag is bekend geworden dat er weer in
groepjes van 4 op 1,5 meter gesport mag worden. Zowel het bestuur als onze
trainers grijpen deze mogelijkheid met beide handen aan. Zeker ook omdat de
KNVB vooralsnog half januari de competities weer op wil gaan pakken. Enkele
belangrijke regels waar we ons aan gaan houden:

het trainen is in groepjes van 4, de samenstelling van de groepjes is de
gehele training dezelfde.
voor het betreden van het sportpark vullen we de gezondheidscheck in.
we houden, ook bij aankomst en vertrek, voldoende afstand en blijven
thuis bij klachten.
de kleedlokalen zijn dicht en we komen dus omgekleed naar de club.
na de training gaan we direct naar huis.
we vermijden dat we samenkomen in grotere groepen dan 4 personen.

  
We juichen het enorm toe dat we ook onze senioren weer op ons sportpark
kunnen uitnodigen. Belangrijk is wel dat we ons allemaal aan bovenstaande
regels houden. Alleen op deze manier kunnen we verantwoord sporten in deze
lastige tijd.
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Nieuw gezicht binnen de Technische Commissie:
Jan-Johann Olthof
Ik ben Jan-Johann Olthof, 36 jaar, getrouwd met Mandy en vader van Goof en
Loek. Goof voetbalt bij de mini’s en Loek staat te trappelen om ook mee te
mogen spelen! Sinds 2 jaar wonen we op de Doornhoek. 
  
Een paar weken geleden vroeg Bas mij of ik interesse had om deel te nemen in
de technische commissie. Na online een vergadering te hebben bijgewoond
heb ik aangegeven dit graag te willen doen. Hopelijk kunnen we volgend
seizoen weer gewoon voetballen zoals we gewend zijn!

VACATURE: 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen voor de zaterdagdienst (ochtend)! 
We hopen dat we in het nieuwe jaar weer wedstrijden mogen gaan voetballen. Om
alles op de zaterdagochtend in goede banen te latenlopen, zijn we op zoek naar

mensen die af en toe het aanspreekpunt willen zijn. De ochtend kan hiervoor in delen
opgesplitst worden en op die manier kun je deze taak vervullen terwijl je ook de
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wedstrijd(en) van je kind(eren) kunt kijken bijvoorbeeld. 
  

Wat houdt het in: 
- ontvangen van tegenstanders, vragen beantwoorden en oplossingen bieden 

- na afloop van de wedstrijden de kleedlokalen nalopen/ checken, zodat in de middag
de teams weer in een schoon lokaal terecht kunnen 

- aanspreekpunt voor aanwezigen  
 

Vele handen maken licht werk. We zijn blij met de vele vrijwilligers binnen onze
vereniging. Maar op de zaterdagochtend lopen we er op dit moment tegenaan dat
taken niet goed opgepakt kunnen worden door tekort aan handen. Wie komt ons

helpen? 
  

Je kunt je melden via voetbalzaken@vow.nl of persoonlijk bij Carla van der Linden. 
 

Wij zijn opzoek naar dames en/of heren die de tenues willen wassen op de
zondagen! 

We zijn dringend opzoek naar dames of heren die op zondag en maandag de tenues
van onze senioren willen wassen. Mocht u hierin interesse hebben of vragen over

deze vacature? Spreek iemand van het bestuur aan of stuur een mail naar
info@vow.nl. 

 

Fysiotherapie kan nu ook op het voetbalveld!
Wij van Fysio- en Manuele Therapie Zijtaart gaan samenwerken met VOW
Zijtaart. Dit zorgt ervoor dat de voetballers met blessures nog speci�eker
behandeld kunnen worden en functioneel kunnen trainen op het veld. 
  
Ben je hersteld van een blessure, maar nog wat onzeker om volledig mee te
kunnen voetballen? Dan bieden we vanaf nu ook fysiotherapeutische
behandelingen op het voetbalveld bij VOW Zijtaart. Ben je in het verleden
bekend met een blessure en wil je voorkomen dat deze terug komt. Ook dan
kunnen we een keer meekijken op het voetbalveld. Vanwege haar opleiding in
de sportfysiotherapie zal Annika dit gedeelte voor het grootste deel op haar
nemen. 
  
Sportieve groet, 
  
Annika In de Braekt en Lieke van Dijk- van Asseldonk 
www.fysiotherapiezijtaart.nl
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Intersport heeft weer een leuke actie voor onze leden!
Onze sponsor Intersport Superstore Uden heeft een fantastische kortingsactie
voor de leden van VOW! Pro�teer nu van 20% korting op de gehele sport en
casual collectie! 
  
Daarnaast kun je gratis het clublogo en je naam laten bedrukken op de V.O.W.
kleding. Zie �yer hieronder. Deze actie is geldig t/m 05-12-2020. 
  
Bestellingen kunnen geplaatst worden door te mailen naar Patrick:
patrick@intersportsuperstore.nl 
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Bestel nu je oliebollen!
De feestdagen komen er weer aan, dus is het ook weer tijd voor oliebollen
welke we al jaren namens VOW bakken. De opbrengst komt geheel ten goede
aan VOW en hiermee steun je onze club in deze moeilijke tijd. Klik op de
volgende link voor het bestelformulier: https://bit.ly/3lGzsCF 
 
Wij bakken ook dit jaar weer voor bedrijven. Bestel nu je oliebollen en kom ze op
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woensdag 30 of donderdag 31 december ophalen! Geef je bestelling tijdig door,
zodat wij hiermee rekening kunnen houden. Vanaf 50 stuks komen we ze ook
(binnen een straal van 15 km) thuisbezorgen. In de bijlage vind je het
bestelformulier. 
 
Tip: Geef uw werknemers een tegoedbon zodat ze op 30 of 31 december een
zakje met 11 oliebollen op kunnen halen. Voorwaarden: actie van de oliebollen 11
voor 8 bij minimale afname van 5 bonnen. 1 bon is 11 oliebollen. 
 
Ook dit jaar worden de oliebollen gebakken bij Hoveniersbedrijf van Boxmeer,
Pater Vervoortstraat 22 te Zijtaart. Zien we u dit jaar weer verschijnen in onze
kraam? 
 
Tot dan! 
Groetjes het Oliebollenbak Team 
vowoliebol@hotmail.com

Iedereen bedankt voor het stemmen op ons bij de
RaboClubsupport!
Wij willen iedereen bedanken die op onze vereniging heeft gestemd! We hebben
een mooi bedrag van maar liefst €2.541,30 opgehaald, WAUW! Wij zijn erg blij
en dankbaar met deze bijdragen van het Rabo Clubsupport, hiermee kunnen wij
ons bestedingsdoel gedeeltelijk realiseren. 
  
Ons bestedingsdoel: 
Graag willen we onze accommodatie gaan verduurzamen. Dit willen we graag
doen met de aanschaf van zonnepanelen, nieuwe ketel, aanpassingen in de
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kleedlokalen etc. 
 

Nu ook verlichting op veld 3!
Vanaf heden hebben we nu ook verlichtingsmasten op veld 3 dankzij VDL Mast
Solutions! 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.facebook.com/VowZijtaart/?ref=bookmarks
http://instagram.com/vowzijtaart
http://vow.nl/
http://eepurl.com/gfVDZL
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=1dccc10368e80b8b260b6f81f&id=fa55ec0273
javascript:;


Copyright © 2020 VOW, All rights reserved. 
 
 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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