Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2019 Week 18
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

Moulin Blues podium opgeruimd
Met 15 vrijwilligers van VC Fortutas is op zondagochtend 5 mei het podium van het Moulin Blues
festival opgeruimd. Iets na elf uur was de klus geklaard en konden de vrijwilligers gaan eten.
Hartelijk dank aan de vrijwilligers voor jun inzet en daarmee is er weer een mooi geldbedrag voor
onze vereniging verdiend. \

•

Zaalvoetbal wedstrijd
Op maandag 6 mei is er om 21.00 uur een zaalvoetbalwedstrijd in hal 2. Dit betekent dat de
betreffende volleybalteams dan de zaal leeg moeten hebben om 21.00 uur.

•

Afsluiting liefhebberijcompetitie
Voor de recreantenteams zit de liefhebberij competitie 2018-2019 er ook al weer bijna op. Twee
Fortutas teams zijn op een ere plaats geëindigd en zij spelen op dinsdag 7 mei een erewedstrijd tegen
de kampioen uit hun poule. Dit geldt voor Heren Recreanten 1 die 2e werden in de 1e klasse en
Dames Recreanten 1 die 2e werden in de 2e klasse.

•

Teams seizoen 2019-2020
De technische commissie van VC Fortutas heeft de concept teamindelingen voor het seizoen 20192020 nagenoeg klaar. Op korte termijn zullen alle leden hiervan een overzicht krijgen.
Voor de Nevobo teams die op de zaterdag gaan spelen zijn de volgende teams actief in het nieuwe
seizoen: Dames 1, Dames 2, Heren 1, Meisjes A, Meisjes B.

•

Trainingen vervallen ivm feestdagen
Donderdag 30 mei: alle trainingen vervallen ivm Hemelvaartsdag
Maandag 10 juni: alle trainingen vervallen ivm 2e Pinksterdag

•

De jarigen bij VC Fortutas:
Zondag 5 mei
Leon Cuypers, Edward Sieben
Woensdag 8 mei
Jan Jansen
Dinsdag 14 mei
Caley-May Meursing
Woensdag 15 mei
Tonny Thijssen
Vrijdag 17 mei
Justin op den Buijsch, Teun Hermans

•

Agenda
24-25-26 mei
Donderdag 13 juni

Fortutas Zomerkamp voor de jeugdleden
Intern Beach Volleybal Toernooi
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