Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2018 Week 24
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

Het Bengele Beweegt Beach Event: volop activiteiten in het zand
Voor de 4e keer wordt binnenkort weer het Bengele Beweegt
Beach Event gehouden. Er is weer een mooi programma
samengesteld op het zandstrand bij sporthal de Bengele.
Op donderdag 14 juni openen we het event met ons Intern
Volleybal Toernooi. Alle leden van de seniorteams en A- en
B jeugd teams en de ondersteunende leden kunnen hieraan
deelnemen. Wil je meedoen stuur dan een mail naar
info@fortutas.nl
Op zaterdag 16 juni komt beachvolleybaltopper Madelein
Meppelink naar Nederweert en zij zal een
beachvolleybalclinic geven voor een selectie van onze
Nevobo heren en Nevobo dames spelers. Totaal 20
deelnemers kunnen meedoen aan de clinic dus meld je snel
aan als je dat nog niet gedaan hebt want de inschrijving is
bijna vol. De clinic start om 15.00 uur en zal rond 16.30 uur
afgelopen zijn. Alle leden zijn van harte welkom om naar
deze clinic te komen kijken en na afloop van de clinic is er
gelegenheid om een handtekening te krijgen of op de foto te
gaan met Madelein Meppelink.
Op maandag 18 juni komt de Nevobo Join Volleybalbus
naar Nederweert. Deze zal opgesteld worden bij de het
zandstrand. De trainers van de jeugdteams zullen dan eerst een training op het zand verzorgen en
vervolgens kan iedereen gaan deelnemen aan de activiteiten van de volleybalbus. Vanaf 18.00 uur
staat alles klaar om te gebruiken. Het is echt een aanrader voor iedereen om hier naar toe te komen.
Om 19.30 uur start dan de eerste ronde van het Open Beach Volleybal Toernooi. Hiervoor kun je
een team aanmelden via de website www.debengelebeweegt.nl en je kunt dan kiezen op welke
dagen je wilt deelnemen. Ook hier geldt een maximum aantal teams per toernooidag dus zorg dat je
snel je inschrijving registreert.

•

ABC kamp neemt gasten mee naar huis
Het ABC kamp zit er weer op en we kunnen kijken op een paar enorm leuke dagen. Ook met de teken
is het dit jaar reuze mee gevallen, maar we kregen zojuist een bericht dat er toch op wat jeugd nog
enige teken waren gevonden. We willen iedereen die mee is geweest dan ook nog even vragen je zelf
of je zoon of dochter nog even goed na te kijken. Deze gasten hebben we liever niet te lang op ons
zitten.
Alvast bedankt. De kampleiding ABC kamp.

•

Stemmen op de Fortutas Idols
Je kunt nog tot 14 juni stemmen op de genomineerden voor de Fortutas Idols seniorlid, jeugdlid en
team van het jaar. De genomineerden zijn:

•

Seniorlid: Marjolein Knapen, Luc op den Buijsch, Andre Verstappen
Jeugdlid: Lisa Konings, Tom Jonkers, Mila Kolliadimas
Team: Nevobo Dames 1, Meisjes C1, Meisjes B1
Tijdens het Intern Volleybal Toernooi op donderdag 14 juni zullen we winnaars van deze ere-titels
bekend gemaakt worden.

•

Laatste trainingen
Op maandag 11 juni zijn de laatste reguliere trainingen van dit seizoen. De Technische Commissie is
samen met de trainers in overleg voor de indelingen voor het nieuwe seizoen. Dit is nog een hele
puzzel. Het seizoen zal weer starten op maandag 20 augustus. Nadere informatie hierover volgt nog.
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•

Trainers gevraagd
Voor het nieuwe seizoen hebben we weer vele trainers nodig voor alle groepen. Daarvoor zoeken we
nog een aantal personen die ons hierbij kunnen helpen. Kun jij volgend seizoen en groep gaan trainen
of eventueel als assistent trainer? Laat het ons direct even weten via info@fortutas.nl . We zijn heel
blij met elke hulp.

•

Hulp gevraagd tijdens de volleybal activiteiten van het Beach Event
Dit jaar zijn er weer veel en leuke volleybal activiteiten tijdens het Bengele Beweegt Beach Event. Dit
bieden we graag aan voor al onze leden. Voor iedereen zitten er leuke activiteiten bij.
Wel hebben we nog wat hulp nodig van onze leden (of ouders van de jeugdleden) om alles goed in te
regelen. Kun jij helpen? Stuur dan even een berichtje naar info@fortutas.nl . Alle hulp is welkom.
Hieronder de data en tijden waarvoor we nog hulp zoeken:
dag
datum
Tijd
Wat
dinsdag

12-6-2018

overdag

Opbouwen zandstrand en hekken (4)

donderdag

14-6-2018

18.00-19.00

Opbouwen (1)

donderdag

14-6-2018

19.00-22.00

Bar (1)

donderdag

14-6-2018

22.15-22.30

Opruimen (2)

zaterdag

16-6-2018

14.00-14.30

Opbouwen (2)

zaterdag

16-6-2018

14.30-17.00

Bar (1)

zaterdag

16-6-2018

17.00-17.15

Opruimen (2)

maandag

18-6-2018

17.00-18.00

Opbouwen bus (4)

maandag

18-6-2018

21.00-21.30

Opruimen bus (3)

maandag

18-6-2018

22.00-22.15

Opruimen (2)

donderdag

21-6-2018

19.00-22.00

Bar (1)

donderdag

21-6-2018

19.00-22.00

Wedstrijdsecretariaat (1)

donderdag

21-6-2018

22.00-22.15

Opruimen (2)

maandag

25-6-2018

19.00-22.00

Bar (1)

maandag

25-6-2018

22.00-22.15

Opruimen (2)

donderdag

28-6-2018

19.00-22.00

Wedstrijdsecretariaat (1)

donderdag

28-6-2018

22.00-22.15

Opruimen (2)

zondag

1-7-2018

13.00-13.30

Opbouwen (2)

zondag

1-7-2018

13.30-17.00

Bar (1)

zondag

1-7-2018

13.30-17.00

Wedstrijdsecretariaat (1)

zondag

1-7-2018

17.00-18.00

Opruimen (2)

Maandag

2-7-2018

overdag

Opruimen zand en hekwerk (4)

•

De jarigen bij VC Fortutas in de komende week:
Zondag 17 juni
Sacha Jagers
Sacha, van harte gefeliciteerd

•

Agenda activiteiten
14 juni 2018
16-17 juni 2018
16 juni 2018
18 juni 2018

Intern Beach Volleybal Toernbooi
CMV jeugdkamp
Beachvolleybal clinic met Madelein Meppelink
Start Open Beach Volleybal Toernooi met Join Volleybalbus
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