Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2018 Week 34
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

Trainingstijden 2018-2019
We starten op maandag 20 augustus met de eerste trainingen van het nieuwe seizoen in de sporthal
de Bengele (let op voor CMV en RD teams starten de trainingen op maandag 3 september):
- CMV2,3,4;
(hal 1, veld 1): 17:30-19:00 uur --- vanaf maandag 3 september
- Mix B1 en Meisjes B1
(hal 2, veld 1 en 2): 18.00-19.30 uur
- Meisjes C1
(hal 2, veld 4): 18.00-19.30 uur
- Recreanten Heren 3
(hal 2, veld 1) : 20.00-21.30 uur
- Nevobo Heren 1 en 2
(hal 2, veld 2): 19.30-21.00 uur
- Recreanten Dames 1 en 2 (hal 2, veld 3): 20.00-21.30 uur --- vanaf maandag 3 september
- Nevobo Dames 2
(hal 2, veld 4): 19.30-21.00 uur
Let op: Op maandag 20 augustus is er in hal 2 om 21.30 uur een zaalvoetbalwedstrijd. Willen de
betreffende teams er dan voor zorgen dat de zaal om 21.30 uur leeg is voor deze wedstrijd.
Op dinsdag 21 augustus
- Nevobo Dames 1

(gymzaal Ospel): 19.30-21.30 uur

Op donderdag 23 augustus:
- CMV4;
(hal 2, veld 1): 18:00-19:00 uur --- vanaf donderdag 6 september
- Mix B1 en Meisjes B1
(hal 2, veld 1 en 2): 18.00-19.30 uur
- Meisjes C1
(hal 2, veld 4): 18.00-19.30 uur
- Nevobo Dames 2
(hal 2, veld 3 en 4): 19.00-20.30 uur (veld 3 vanaf 19.30uur)
- Nevobo Dames 1
(hal 2, veld 3 en 4): 20.30-22.00 uur
- Recreanten Heren 1 en 2 (hal 2, veld 1): 19.30-21.00 uur
- Nevobo Heren 1 en 2
(hal 2, veld 2): 19.30-21.00 uur
- Recreanten Heren 3
(gymzaal Ospel): 20.00-21.30 uur
•

Trainer gezocht voor CMV jeugd
Voor het nieuwe seizoen zoeken we nog een trainer voor de jongste CMV jeugd op de
maandagavond van 17.30-19.00 uur. Wie helpt ons en deze jeugd om ze het volleybalspel te leren.
Laat ons direct even weten via info@fortutas.nl . We zijn heel blij met jouw hulp.

•

Wijnproeverij op vrijdag 2 november
Na het succes van vorig jaar is er voor de VC Fortutas
leden (vanaf 18 jaar) door Jos van Roij wederom een
wijnproeverij georganiseerd bij wijnkoper Alex Storms in
Nederweert. Op vrijdag 2 november om 20.00 uur
begint de wijnproeverij en kunnen we samen een
gezellige avond hebben met uitleg over lekkere wijnen.
Van de wijn die aansluitend op deze proeverij door de
deelnemers gekocht wordt, zal Storms een deel van het
verkoopbedrag als sponsoring aan de club doneren. Vorig jaar leverde dit maar liefst een bedrag van
€ 100,- op.
Wil je zeker zijn van deelname aan deze wijnproeverij dan geef je aanmelding door via
info@fortutas.nl I.v.m. het maximum aantal beschikbare plaatsen zullen de aanmeldingen op volgorde
van binnenkomst gevolgd worden. Bij een grote belangstelling zullen we een tweede avond proberen
te organiseren.

•

Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 21 september
Op donderdag 20 september is er de VC Fortutas algemene ledenvergadering om 21.00 uur in de
sporthal de Bengele. Noteer de datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt later.
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•

De jarigen bij VC Fortutas in de komende week:
Maandag 20 augustus
Ramino Peters
Woensdag 22 augustus
Sylvia Vaessen
Donderdag 23 augustus
Tijn Konings
Allen, van harte gefeliciteerd

•

Agenda activiteiten
20 augustus 2018
20 september 2018
22 september 2018
2 november 2018
27 december 2018

Start trainingen seizoen 2018-2019 (excl. CMV en RD)
Algemene Leden Vergadering VC Fortutas
Start Nevobo Competitie 2018-2019
Wijnproeverij bij Storms in Nederweert
Intern Volleybal Toernooi VC Fortutas
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