Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2019 Week 33
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

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.

•

Goos Hartog Beach Volleybal Toernooi
Het volleybalseizoen loopt weer ten einde. Dat betekent dat veel teams langzaam weer na gaan
denken over de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Op 24 augustus 2019 wordt alweer het 14e Goos Hartog Beachvolleybal Toernooi georganiseerd.
Wij zijn enorm trots dat veel teams en verenigingen uit de regio ons toernooi gebruiken als "officiële"
start van het nieuwe volleybalseizoen.
Naast de sportiviteit en gezelligheid, staat de unieke locatie van Fun Beach in Panheel garant voor
een echte beachsfeer!
In de gedachte van Goos, gaan we weer een “prestatief” toernooi neerzetten, met de mogelijkheid om
in te schrijven in de divisiepoule of regiopoule (3 x 3).
Wij zouden het leuk vinden als jullie team ons toernooi (weer) komt bezoeken!
Inschrijven is mogelijk door op onze website (www.ghbtoernooi.nl ) naar het kopje inschrijven te gaan.
Voor eventuele verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot Vital Verheggen, tel. 06 22492594.
E-mailen kan natuurlijk ook: ghbtoernooi@gmail.com
Vital Verheggen en Roy van Dooren.

•

Lauren geboren
Op 19 juli is Marjolein Knapen bevallen van een gezonde dochter Lauren. Stef en Marjolein zijn erg
trots op hun dochter en genieten nu van een mooie tijd.
Marjolein en Stef, van harte gefeliciteerd met jullie dochter.
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•

Samen Sterk Midden Limburg
In goed overleg met de Nevobo hebben een viertal verenigingen in de volleybalregio Midden Limburg
besloten de regiotrainingen nieuw leven in te blazen. De initiatiefnemers zijn Ledub, Fortutas, Stravoc
en VC Weert. Dit initiatief wordt gekoppeld aan “Samen Sterk Midden Limburg”, wat afgelopen
seizoen succesvol toptrainingen heeft aangeboden, verzorgd door Jan Meertens. Ook deze
toptrainingen krijgen komend seizoen een vervolg.
De regiotrainingen hebben tot doel om voor zoveel mogelijk gemotiveerde volleyballers/sters één
extra training te bieden door goed gekwalificeerde trainers. We willen dit doen in meerdere
leeftijdscategorieën en niveaus, variërend van C-niveau tot en met 18 jaar. Voor de jongere groepen
zal dit plaatsvinden op zondagochtend van 10-12 uur. Voor de oudere groepen waarschijnlijk op
maandagmiddag en/of avond in Weert.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om op zondag 1 september van 10-12 in sporthal Aan de
Bron in Weert, waar een kick-off training zal plaatsvinden. Hier zal ook meer informatie worden
verstrekt over het programma en kun je je aanmelden.
Vanuit VC Fortutas willen we onze jeugdleden oproepen om zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij de
introductiebijeenkomst op zondag 1 september. Dan kun je daarna kijken of het lukt om deel te nemen
aan de trainingen. Indien nodig overleg dan even met je Fortutas 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 13 augustus
Seyed Tahir Mousawi
Dinsdag 20 augustus
Ramino Peters
Donderdag 22 augustus
Sylvia Vaessen

•

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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