Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2019 Week 30
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

Het Fortutas Feest komt er weer aan
Dit jaar hebben wij een hele leuke en speciale verrassing voor jullie. Om alvast in de feestsferen te
komen voor het 40-jarig jubileumfeest van VC Fortutas in 2020, organiseert Nevobo Dames 2 op
zaterdag 9 november aanstaande…… nóg één knallend Fortutas Feest! Je leest het goed. Een
veelbelovend feest met heel veel gezelligheid, zoals we bij onze club gewend zijn!
Noteer de datum 9 november dus alvast in jullie agenda’s (en 10 november ook om een dagje bij te
tanken )
Houd de mail in de gaten voor nieuwe updates betreffende het feest!
Groetjes,
Feestorganisatie VCF Nevobo Dames 2

•

Rabobank Clubsupport Campagne
Ook dit jaar is er weer een Rabobank sponsoractie om alle verenigingen en stichtingen in Nederweert
te steunen. De naam is nu Rabobank Clubsupport Campagne en VC Fortutas is ook goedgekeurde
deelnemer aan deze sponsorcampagne. De opzet is gelijk aan voorgaande jaren. Heb je een
bankrekeningnummer bij de Rabobank en ben je lid van de bank dan mag je straks in september vijf
stemmen uitbrengen op de deelnemende organisaties. Elke stem levert enkele euro’s op voor de
vereniging. Later meer hierover.
Voor nu is het belangrijk om indien van toepassing lid te worden van de Rabobank (dit kan dus als je
een Rabobank rekening hebt). Via deze link kun je jezelf (en je gezinsleden) lid maken bij de
Rabobank. Doe dit snel zodat je straks ook mag gaan stemmen en dus zo geld kunt verdienen voor
onze vereniging.

•

Eerste training op maandag 19 augustus
Op maandag 19 augustus zijn de eerste trainingen van het seizoen 2019-2020 in de sporthal de
Bengele. Voor teams waar de trainingen later starten volgt de informatie via de trainer.

•

Concept wedstrijdschema Nevobo teams
Voor de Nevobo seniorenteams en de jeugd A-B is het concept wedstrijdprogramma bekend voor het
seizoen 2019-2020. Zie het schema op www.volleybal.nl

•

De jarigen bij VC Fortutas:
Dinsdag 23 juli
Tessa Verstappen
Donderdag 25 juli
Michiel Clerx
Zondag 4 augustus
Julia Verwaaijen en Khadro Muuse
Dinsdag 13 augustus
Seyed Tahir Mousawi
Donderdag 15 augustus
Madelon Eekhout

•

Agenda
Maandag 19 augustus
Dinsdag 20 augustus
Donderdag 3 oktober
Zaterdag 9 november
Maandag 30 december

Eerste training seizoen 2019-2020
Bestuursvergadering VC Fortutas
Algemene Ledenvergadering VC Fortutas
Fortutas Feest
60e Intern Volleybal Toernooi VC Fortutas
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