
Nieuwsbrief

Het nieuwe seizoen staat voor de deur!
Onze sponsor Intersport Superstore Uden heeft een fantastische kortingsactie
voor de leden van VOW om dit seizoen goed van start te gaan. 
 
Ontvang 15% korting op al je aankopen tijdens de Clubweken van maandag 30
augustus t/m zaterdag 11 september. 
 
Let op: deze korting ontvang je alleen na (eenmalige) registratie in de Intersport
Club-app en op vertoon van deze app. Deze app vind je in de Appstore of
Google Play. Log in (als je al klant bent) of meld je aan. In de winkel krijg je een
code waarmee je jezelf eenvoudig kunt aanmelden als lid van VOW.  
 
Voor vragen kun je contact opnemen met de Intersport Superstore Uden: 0413-
332944.
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Vrijwilligers BBQ gaat niet door
Beste vrijwilligers en leden, 
 
Helaas hebben we als bestuur wederom weer moeten besluiten om de
geplande barbecue op vrijdag 10  september a.s. te annuleren. Gezien de
huidige regels is het niet mogelijk om binnen deze richtlijnen onze vrijwilligers
BBQ te houden. De gezondheid en veiligheid van onze leden staan voorop.  We
vinden het erg jammer dat we deze activiteit weer niet door kunnen laten gaan.  
 
We wensen iedereen een sportief voetbalseizoen toe en we verwelkomen jullie
in seizoen 2021/2022 op ons sportpark De Vonders.  
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Met sportieve groet, 
Bestuur VOW

Adreswijziging 
Ook graag dit seizoen ontvangen wij graag je adreswijziging. Dus ben je verhuisd?

Geef dit dan tijdig door aan onze ledenadministratie, Monique de
Wit: ledenadministratie@vow.nl. Zo houden we samen ons ledenbestand up-to-date.

Wedstrijdprogramma Senioren

Het wedstrijdprogramma is altijd terug te zien op onze website: 

Jeugd: www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd 

Senioren: www.vow.nl/wedstrijdprogramma-senioren
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