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voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

Een geslaagd jeugdkamp
We kunnen weer terug kijken op een heel erg mooi
kamp. Helaas door allerlei redenen niet zo veel
deelnemers, maar voor degene die mee zijn geweest
een paar heel erg mooie dagen. De organisatie kan
weer terug kijken op een geslaagde editie. Met ook
weer een jubileum. De oranje vuvuzela waar Roy elke
morgen iedereen mee wakker toetert heeft zijn 10e
editie mee gemaakt. Een hele mijlpaal. Kortom mooi
weer, leuke activiteiten en deelnemers die moe maar
met veel mooie herinneringen op de bank of in bed
liggen bij te komen.
We horen wel van enkele leden en ouders dat er
teken gevonden zijn. Check dus nog even goed of je
zelf niet zo’n ongenode gast hebt meegenomen.
Binnenkort vinden jullie weer de foto’s van dit kamp
op de website. Deelnemers en iedereen die mee
heeft geholpen in het bijzonder de nachtwachten,
poetshulp en chauffeurs heel erg bedankt voor weer
een geslaagde editie en we zien jullie graag volgend
jaar weer terug.
De organisatie van het zomerkamp.

•

Laatste trainingen dit seizoen
Op maandag 3 juni en donderdag 6 juni zijn de laatste reguliere trainingen in de sporthal in dit
seizoen. Op maandag 10 juni vervallen alle trainingen ivm 2e Pinksterdag.
Op donderdag 13 juni is het Intern Volleybal Toernooi op het zand van het Beach Event.
Op maandag 17 juni krijgen een aantal jeugdteams een beachvolleybal training en dan start het Open
Beach Volleybal Toernooi.

•

Fortutas Idols verkiezing
Je kunt nog steeds jouw stemmen uitbrengen op de Fortutas Idols 2019, seniorlid, jeugdlid en team
van het jaar. Per categorie kun je een stem uitbrengen door een mail te sturen naar info@fortutas.nl
Doe dit wel snel want op donderdag 13 juni sluiten de stembussen en gaan we de winnaars bekend
maken. De genomineerden zijn:
Seniorlid van het jaar:
- Marcel Reijnders
- Roy van Dooren
- Jeroen Eekhout
Jeugdlid van het jaar:
- Ava Geraats
- Niels Vossen
- Tessa Verstappen
Team van het jaar:
- Nevobo Heren 1
- CMV4/5
- Meisjes C1
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Intern Volleybal Toernooi op donderdag 13 juni
Binnenkort vindt de 5e editie van het Bengele Beweegt Beach Event plaats. Dit zal weer geopend
worden met ons Intern Volleybal Toernooi. Op de parkeerplaats naast de sporthal wordt weer een
zandbak aangelegd en hierop kan het Beach Volleybal gespeeld worden.
Voor het Intern Volleybal Toernooi op donderdag 13 juni kunnen de leden van VC Fortutas zich
aanmelden via een mail naar info@fortutas.nl . Dit zijn de leden van de seniorenteams, de Bjeugdteams en alle ondersteunende leden. Ook oud-leden, ouders van de jeugdleden en partners van
leden zijn welkom om mee te doen.
Geef je snel op want we hebben maar drie velden beschikbaar
en daardoor is er een maximum aantal deelnemers. Vanaf
19.00 uur kan er ingespeeld worden en om 19.15 uur wordt het
Beach Event geopend door wethouder Koolen en dan kan
daarna het toernooi beginnen. Het toernooi zal uiterlijk 22.30
uur afgerond worden.

•

Open Beach Volleybal Toernooi 2019
De 5e editie van het Open Beach Volleybal Toernooi gaat ook
weer van start. Op maandag 17 juni, donderdag 20 juni,
maandag 24 juni en donderdag 27 juni kun je met een team (3
spelers in het veld) je aanmelden voor dit toernooi. Je kunt je
dan voor 1 of meer avonden inschrijven. Inschrijven voor het
Open Toernooi kan via het inschrijfformulier op de website van
de Bengele Beweegt, www.debengelebeweegt.nl in de
menukeuze “Beach Event” en dan de keuze “Inschrijven open
toernooi”.
Als je bij een van deze avonden kunt helpen als vrijwilliger dan
is dat ook van harte welkom. Laat even via een mailreactie
weten wanneer je zou kunnen helpen (bijvoorbeeld bij
opbouwen, wedstrijdsecretariaat, fluiten, barbediening,
opruimen).

•

De jarigen bij VC Fortutas:
Dinsdag 21 mei
Marlon Gielen
Vrijdag 24 mei
Renske Janssen en Jesse van Dooren
Vrijdag 31 mei
Veerle Vossen en Pleun Reijnen
Zaterdag 1 juni
Pieter Lempens
Maandag 3 juni
Isa Meeuws
Dinsdag 4 juni
Tijs Verlaak
Woensdag 5 juni
Michael Winklaar
Donderdag 6 juni
Kelly Nies
Maandag 10 juni
Fadumo Abdi Omar

•

Agenda
Donderdag 13 juni Intern Beach Volleybal Toernooi
Maandag 17 juni Start Open Beach Volleybal Toernooi
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