
Nieuwsbrief

Laatste kans om jouw Rabo Clubsupport stem uit te
brengen op VOW!

Heb jij jouw Rabo Clubsupport al uitgebracht op VOW? 🧡🤍 Tot en met
morgen (27 september) kun je je stem uitbrengen en wij hebben deze hard

nodig! Iedere stem is geld waard, dus laat deze niet verloren gaan!! Stemmen
kan via https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport of de Rabo App > Service

> Lidmaatschap (scrol naar onder) > hier kun je stemmen op jouw drie favoriete
clubs! 

  
Help jij mee om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor ons clubdoel:

cursussen voor onze jeugdtrainers? Stem dan op VOW! ⚽💪

VACATURE 
 

Clubscheidsrechter 
We zijn nog steeds dringen op zoek naar aanvulling van ons scheidsrechterskorps
voor komend seizoen. Uiteraard kun je op de kosten van VOW een cursus volgen.

Interesse, of wil je meer weten? Neem dan contact op het met Carla van der Linden:
06-19025744 of mail naar voetbalzaken@vow.nl 

 
Pupil van de Week 

We zijn voor dit seizoen 2022-2023 nog opzoek naar enkele vrijwilligers die 2 à 3
keer Pupil van de Week willen begeleiden. Elke thuiswedstrijd van heren 1 staat er
een pupil van onze vereniging in het zonnetje. Voor hen een onvergetelijk avontuur.

Een mooie traditie die niet verloren mag gaan!

Ben jij degene die onze jonge spelers een VIP behandeling wil geven tijdens een
thuiswedstrijd van VOW Heren 1, dan zijn wij op zoek naar jou!

Heb je interesse of wil je eerst weten wat het inhoud en wat van je verwacht wordt,
neem dan contact op met Petra van Gorkum: 06-57700511 of mail naar o14-

o19wedstrijd@vow.nl 
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NIEUW: Ledenshop Intersport
Nieuw bij Intersport Superstore Uden is de ledenshop voor alle leden van VOW.
Hier kun je rechtstreeks een bestelling doen bij de Intersport en je sportkleding
laten bedrukken. Klik hier voor de ledenshop. 
 
Wat is de ledenshop? 
De ledenshop biedt jou als lid van je club de mogelijkheid items uit de unieke
clubcollectie aan te schaffen. Onder het kopje ‘Clubcollectie’ zijn de (bedrukte)
kledingstukken te bestellen die speci�ek door VOW geselecteerd zijn. Behalve
de eigen clubcollectie, biedt de Ledenshop ook de mogelijkheid overige items
voor je sport te bestellen, onder ‘Teamwear’ en ‘Accessoires’. 
 
Hoe werkt de ledenshop? 
De Ledenshop is ingericht om het bestelproces van de clubcollectie voor zowel
de sportspeciaalzaak als de club en haar leden zo gemakkelijk en eenvoudig
mogelijk te maken. Als je een bestelling plaatst, kun je deze binnen enkele
dagen ophalen bij de Intersport Superstore Uden (Sint Janstraat 35, Uden). Als
je vragen of opmerkingen hebt over de Ledenshop, kun je contact opnemen met
de Intersport: 0413-332944. 
 
Let op! De bestelde kleding dient zelf opgehaald worden bij de Intersport in
Uden.
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MEDEDELINGEN: 
- Graag willen we alle trainers en spelers vragen om de lampen op de

trainingsvelden na de training uit te doen! Het is zonde om deze aan te laten
staan wanneer er niemand op het veld is. Deze kunnen afgezet worden in het

ballenhok. 
- We zijn blij dat er nog gewoon gedoucht kan worden bij VOW en dit willen we ook
graag zo houden! Graag vragen we dan ook iedereen om rekening te houden met

het niet onnodig lang onder de douche te staan.  
- Vanaf dit seizoen is het niet meer mogelijk om op te schrijven in de kantine. Alleen
op de dag zelf kan er opgeschreven worden en deze dient dezelfde dag nog betaalt

te worden. 
 

We hopen op jullie begrip hiervoor!

Reminder: Koppel VOW aan je VriendenLoterij
account

Speel je al mee of ga je binnenkort meespelen? Vergeet dan niet VOW als club
te selecteren als doel. Dit kan in je eigen account of via: https://mee-

spelen.vriendenloterij.nl/landing

Algemene Leden Vergadering 
Graag willen we iedereen vragen om de ALV alvast in de agenda te zetten. Deze zal
plaatsvinden op donderdag 3 november in de kantine van VOW. Een uitnodiging

hiervoor volgt later via de mail.
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