Nieuwsbrief Oktober 2019
Beste leden, het volleybalseizoen is alweer
begonnen.
Iedereen veel speelplezier toegewenst!

Tijd voor een feestje!
Hiep hiep hoera! Vv ODS bestaat bijna 12,5 jaar en het lijkt ons leuk om dit met
ons allen te vieren. We hebben hiervoor alvast een datum vastgesteld, dus zet
hem in je agenda: zaterdag 11 Januari 2020.
We zoeken uit elk team een vertegenwoordiger om te brainstormen over hoe
we dit gaan aanpakken en wat we willen gaan doen. Lijkt jou dit leuk? Laat het
ons dan weten!

Nieuwe teamfoto’s.
Zouden jullie allemaal een nieuwe foto willen insturen van jullie team zodat deze
kunnen worden aangepast op de site van ODS?
Jullie kunnen jullie teamfoto opsturen naar: website@vv-ods.nl

VV-ODS organiseert een

Op woensdag 23 Oktober 2019
Van 15:00 tot 17:00
Ben je tussen de 9 en 17 jaar?
Wil je in de herfstvakantie volleyballen?
Komdan langs in de sporthal van Lyndensteyn, Beetsterzwaag
Meer info op:
WWW.VV-ODS.NL

@ODSVOLLEYBAL

Instuif
We zijn nog steeds opzoek naar jeugd die bij onze
verenging willen komen volleyballen.
Dus ken jij iemand tussen de 9 en 17 jaar die het leuk
lijkt om te volleyballen geef ze dan door dat er in de
herfstvakantie een instuif is. Deze instuif vindt plaats
in de sporthal van Lyndensteyn te Beetsterzwaag op
woensdag 23 Oktober 2019 van 15:00 tot 17:00.

Grote Clubactie
Net als voorgaande jaren is de actie weer gestart. Inmiddels zijn de lotenboekjes
verdeeld onder de teamleden. Graag jullie boekjes weer inleveren voor 1
November bij Jildau.
Koekactie
In de laatste week van November mogen we weer met ons allen langs de
deuren om koeken te verkopen. Het gaat om de week van 23-11-2019 tot en
met 30-11-2019.

Poeiszactie
Van 10 Februari tot en met 5 April 2020 kunnen clubs en verengingen weer
massaal sparen voor een mooi bedrag in de kas. Ook wij willen ons dit jaar
graag weer inschrijven voor de jeugdsponsor actie van de Poeisz. Verdere
informatie volgt nog!

Nieuw: fotorubriek!
Heb je leuke foto’s van je team en wil je deze met de rest delen stuur ze dan
door naar 1 van de bestuursleden zodat ze in de fotorubriek kunnen worden
geplaatst!

Voor in ieder zijn agenda
Noteer alvast de voorlopige datum van de ALV.
Deze zal plaats vinden in Nij Beets bij café de Brêge op 19 Mei 2020.

Sponsorclicks reminder
Als je online iets koopt bij grote winkels als Zalando, Bol.com, Wehkamp, Media
Markt en nog veel meer ontvangt ODS een commissie terwijl jij hetzelfde
betaalt. Shop via http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4502&u=03s
Het kost jou geen cent extra maar levert wel echte euro's op voor ODS.
Sponsoren

