
Nieuwsbrief

AFTRAP 75-JARIG JUBILEUM
Aankomende zondag gaat het 75-jarig jubileumseizoen o�cieel van start!
Tijdens de aftrap wordt het jubileumlogo onthuld en de naam van de mascotte
bekend gemaakt. Na de wedstrijd VOW – WEC is er aansluitend een DJ in de
kantine om deze dag feestelijk af te sluiten! 
  
We zien jullie allen graag om 13.45 uur op Sportpark de Vonders in Zijtaart. 
  
Let op! Voor het feest in de kantine is een Coronatoegangsbewijs nodig. Voor
deze coronacheck heb je een geldige QR Code (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of
negatieve testuitslag max. 24 uur) op je telefoon en je legitimatie bewijs nodig.
Een testafspraak maak je via www.testenvoortoegang.org. Voor het bezoeken
van de wedstrijd of het buiten nuttigen van eten of drinken heb je geen
Coronatoegangsbewijs nodig. 
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VOW pakt groots uit in jubileumseizoen!
Aanstaande zondag 3 oktober is het zover, de o�ciële aftrap van het 75-jarig
jubileumjaar van VOW. Het 1e elftal speelt dan de eerste competitiewedstrijd
tegen WEC om 14:30 uur op Sportpark de Vonders. 
 
Onthulling jubileumlogo en mascotte  
Om 13.45 uur start de aftrap met de spectaculaire onthulling van het
jubileumlogo. Tevens wordt de naam van de nieuwe mascotte bekendgemaakt
die speciaal voor het jubileumseizoen gemaakt is. De mascotte heeft al sportief
meegetraind met onze jeugdspelers en vanaf dat moment konden zij meedoen
aan de namenwedstrijd. 
 
Jubileumjaar

Om de festiviteiten rondom het 75-jarig jubileum voor te bereiden is een
enthousiaste jubileumcommissie aan de slag gegaan. Samen met een aantal
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subcommissies wordt er al lange tijd gewerkt aan een mooi
jubileumprogramma voor jong en oud. Gedurende het seizoen 2021-2022 zijn er
diverse activiteiten die leiden naar de grootse viering in het lange
Hemelvaartweekend van 25 t/m 29 mei 2022 met alle betrokkenen van de club.
Het jubileumweekend start met een feestelijke reünie.

Uitnodiging ALV: donderdag 4 november 2021 
Het bestuur nodigt je van harte uit voor het bijwonen van de Algemene

Ledenvergadering op donderdag 4 november. 
 

Meer info volgt later.

Nieuwe shirtsponsors voor VOW
De teams JO16, Vrouwen 2 en Heren 5 zijn sinds dit weekend voorzien van
mooie nieuwe wedstrijdshirts. VOW wil graag Bodeminzicht, Mariska van Vliet
Uitvaartzorg en P. van Donk Metselwerken hartelijk bedanken voor de
sponsoring van deze teams. 
 
JO16 – Bodeminzicht 
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Vrouwen 2 – Mariska van Vliet Uitvaartzorg 
Heren 5 – P. van Donk Metselwerken 
 
Ben je ook geïnteresseerd in sponsoring bij VOW? Aarzel niet maar neem
contact op met de sponsorcommissie via sponsorcommissie@vow.nl

Stem op VOW bij Rabo Clubsupport 
Wij doen dit jaar mee met Rabo ClubSupport! Vanaf maandag 4 oktober kun je weer

stemmen. Stem jij op onze vereniging? Graag willen we onze trainingsmaterialen
uitbreiden met kleine goals, nieuwe voetballen, en andere materialen, zodat onze

trainers een uitdagende training voor onze spelers kunnen opzetten. 
 

Ik ben al lid van de Rabobank. Hoe kan ik stemmen? 
Vanaf 4 oktober kun je stemmen via de Rabo App. Ga naar het overzicht van

deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar! We ontvangen je
stem graag voor 25 oktober. 
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Ik ben nog geen lid. Hoe kan ik lid worden? 
Leuk als je ook meedoet! Onder ‘Lidmaatschap’ lees je wat het inhoudt én kun je je
meteen aanmelden. Lid worden kan heel eenvoudig via de Rabo app. Lid worden is

gratis en het mooie is: daarna mag je meteen stemmen op je favoriete club. 
 

Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/clubsupport

Bedankje voor vrijwilligers namens Gemeente
Meierijstad
Vrijwilligers zijn onmisbaar en onbetaalbaar voor een vereniging of stichting. De
gemeente Meierijstad is erg trots op al haar vrijwilligers en willen hen graag
persoonlijk bedanken. In navolging van het succes van voorgaande jaren
organiseert gemeente Meierijstad dit jaar op 27 november aanstaande weer
een �lmfestival bij De Blauwe Kei. Daarnaast stellen zij kaartjes beschikbaar
voor het documentairefestival Beholders op 16 of 17 oktober aanstaande. In
deze uitnodiging vindt je het �lmprogramma en informatie over de wijze van
aanmelden. 
 
Je kunt kiezen uit: Beholders óf Filmfestival De Blauwe Kei 
Iedere vrijwilliger ontvangt één gratis kaartje voor het Filmfestival in De Blauwe
Kei óf één gratis kaartje voor Beholders; documentary dialogues. Het is helaas
niet mogelijk om deel te nemen aan beide evenementen. Om zoveel mogelijk
vrijwilligers in de gelegenheid te stellen om deel te nemen, mogen er geen
introducé(é)s worden meegenomen. Hieronder vindt je het aanbod en hoe u
zich aan kunt melden. 
 
Programma Beholders: documentary dialogues 
Wilt u graag naar een voorstelling bij Beholders: documentary dialogues gaan?
Er zijn drie prachtige documentaires voor u geselecteerd. Meer informatie over
de documentaires vindt u op de website van Beholders. Via die website dient u
zich ook aan te melden. U kunt dat bij het bestellen de actiecode CADEAU2021
gebruiken. 
 
Filmprogramma Filmfestival De Blauwe Kei 
Wilt u graag naar het Filmfestvial De Blauwe Kei gaan? Dan kunt u zich vanaf 1
oktober aanstaande vanaf 13:00uur aanmelden via de website van De Blauwe
Kei. Bij het bestellen dient u gebruik te maken van de actiecode CADEAU2021

  
Tot Slot 
Op de website www.meierijstad.nl/vrijwilligersdag vindt je meer praktische
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informatie over de vrijwilligersdag.   Heb je verder nog vragen en/of
opmerkingen? Neem dan contact met de gemeente op via email.

Week van de Scheidsrechter 
Samen met de start van de competitie is deze week ook de 'Week van de

Scheidsrechter' gestart. Een sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van
waardering voor de arbiter centraal staat. De Week van de Scheidsrechter duurt van
25 september tot en met 3 oktober 2021. Ook VOW zal stilstaan bij dit initiatief en de

scheidsrechters op gepaste wijze bedanken voor hun bijdrage. 
 

Scheidsrechters gezocht! 
Binnen VOW zijn er diverse clubscheidsrechters actief. Met veel plezier fluiten zij op
zaterdag/zondag hun wedstrijden. Door verschillende redenen zijn er dit seizoen nog
minder scheidsrechters beschikbaar, daardoor zijn wij dringend opzoek naar nieuwe

scheidsrechters. Ben jij of ken jij iemand die vinteresse heeft? Of heb je vragen?
Neem dan contact op met Carla van der Linden 06-19025744 of

voetbalzaken@vow.nl.

Sjors Sportief: Gratis proeftrainen voor nieuwe leden!
Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar die zin hebben om te gaan voetballen,
mogen deelnemen aan onze drie gratis proeftrainingen op woensdag 6, 13 en
20 oktober. 
 
Ken je iemand die graag een keer wil proeftrainen? Zij kunnen zich aanmelden
voor de start van deze gratis trainingen door te mailen naar Peggy van Sleuwen
(o.v.v. naam + geboortedatum + telefoonnummer): 
ledenwerving-behoud@vow.nl
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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.
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Copyright © 2021 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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