Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2018 Week 17
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

Dames 1 speelt PD wedstrijd zaterdag 28 april
De Nevobo Dames 1 zijn geplaatst voor de promotiewedstrijd op zaterdag 28 april om 16.30 uur in de
Piushal in Panningen. Tegenstander is VC Voerendaal (nr.10 uit de 1e klasse).

•

Inleveren wedstrijdtenues op maandag 23 april
Alle teams moeten hun tas met de wedstrijdtenues volledig inleveren. De tas met alle kleding kan
door het team ingeleverd worden op maandag april in de sporthal bij Esther en Rita. Zij zullen de
inhoud controleren en alles innemen. Op deze manier kunnen we tijdig de tassen met tenues weer
klaar gaan maken voor volgend seizoen.
Enige team dat hiervoor uitstel krijgt is Nevobo Dames 1. Zij leveren op maandag 30 april (of op een
ander afgesproken moment) de tas in bij Esther of Rita.
Dus zorg dat je voor je eigen team afspreekt wie de tenues de laatste keer wast en wie de tenues dan
inlevert op maandag 23 april.

•

VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi op zaterdag 2 juni
Op zaterdag 2 juni zal het VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi plaatsvinden. We zullen hiervoor
iedereen nodig hebben in de voorbereiding om dit toernooi succesvol te laten verlopen.
Op woensdag 18 april is er overleg geweest met een groep enthousiaste, betrokken leden over de
organisatie van dit toernooi. Zij zullen ook de andere leden aanhaken.
Samen gaan we dan aan de slag om een mooi toernooi voor te bereiden.

•

Vervallen trainingen
- Ivm Koningsdag (Koningsnacht)vervallen alle trainingen op donderdag 26 april.
- Ivm de meivakantie vervallen de jeugdtrainingen op maandag 30 april, donderdag 3 mei en
maandag 7 mei.
- Ivm Hemelvaartsdag vervallen alle trainingen op donderdag 10 mei.
- Ivm de clinic met oud-speelsters vervallen de seniorteam trainingen op maandag 14 mei.

•

Opruimen Moulin Blues podium op zondag 6 mei
Op zondagochtend 6 mei gaan we vanuit VC Fortutas weer het podium van het Moulin Blues festival
afbreken en daarmee een mooi geldbedrag voor de vereniging verdienen.
We zoeken hiervoor totaal minimaal 20 vrijwilligers. Je kunt zelf meehelpen en/of je kunt ook een van
je familieleden vragen om mee te helpen. Als vrijwilliger heb je recht op een gratis entreekaartje voor
een van de festivaldagen.
Laat even via een reactie op info@fortutas.nl weten of je mee kunt helpen en voor welke festivaldag je
dan een vrijkaartje wilt.

•

Clinic met oud-speelsters op maandag 14 mei
Op maandag 14 mei om 19.30 uur zal oud Fortutas trainer Fred Hermans (ervaren eredivisie trainer),
een volleybalclinic geven voor een groep van oud-spelers van VC Fortutas. Al vele spelers hebben
hun medewerking toegezegd. Het belooft een spektakel te worden.
Meer informatie volgt later.

•

Uitslagen wedstrijden

team THUIS

team UIT

Uitslag

VC Fortutas JA 1

VC Patrick JA 1

1-3

VC Fortutas RD1

HHC

2-2

VC Ledub 4

VC Fortutas RH2

0-4

VC Fortutas JC 1

VCE/PSV JC 1

2-3

AVOC-HVC-VCM 4

VC Fortutas HS 2

0-4

Stravoc MB 1

VC Fortutas MB 1

1-3

Jokers VC JA 1

VC Fortutas JA 1

4-0
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Vludoc '98 DS 2

VC Fortutas DS 1

0-4

Stravoc DS 4

VC Fortutas DS 3

3-1

AVOC-HVC-VCM HS 2

VC Fortutas HS 1

3-1

Ledub DS 4

VC Fortutas DS 2

4-0

VC Fortutas CMV2

Toernooi

•

De jarigen bij VC Fortutas in de komende week:
Donderdag 26 april
Anouk Duijts
Anouk van harte gefeliciteerd

•

Agenda activiteiten
23 april 2018
6 mei 2018
14 mei 2018
2 juni 2018
8-9-10 juni 2018
16-17 juni 2018

Ouder Kind Toernooi CMV jeugd
Opruimen Moulin Blues podium
Volleybalclinic met oud spelers o.l.v. Fred Hermans
VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi
ABC jeugdkamp
CMV jeugdkamp
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