
DE JUBILARISSEN VAN 2021 ZIJN:
25 jaar lid: Bas Steinhauser, Jasper Dijkgraaf, Lieke Brummel
40 jaar lid: Haaro Menkhorst, Wim van der Weerd
50 jaar lid: Jan Kuijt, Hans Stijf
60 jaar lid: Harm Scholten, Wim Sangers
75 jaar lid: Ab Karrenbelt, Wim van der Maten

MIDWINTERWANDELING
Net als de midwinterloop ging de midwinterwandeling dit jaar ook niet door. De organisatie
heeft gezorgd dat de route beschikbaar is voor leden én niet leden, deze kun je vinden op
www.viosvaassen.nl. De route is 9.5 kilometer en in te korten tot 5.5 km. Houd je aan de
corona maatregelen, wandel niet met meer dan 2 personen óf je moet uit één huishouden
komen.

C.S.V. VIOS
NIEUWSBRIEF

TRAININGEN JEUGD HERVAT

Blijf thuis als er klachten zijn;
Geen ouders en andere toeschouwers aanwezig bij de trainingen;
Ouders/verzorgers mogen de kinderen halen en brengen, houdt hierbij rekening met de
1.5 m regel;
De kinderen graag maximaal 10 minuten voor de aanvang van de training in
trainingstenue en schoenen aanwezig;
De kleedkamers, douches en toiletten op het sportpark blijven gesloten;
De kantine blijft gesloten.

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag worden de trainingen voor
de jeugd tot en met 17 jaar hervat volgens de geldende maatregelen.

De teams worden door hun leiders en trainers op de hoogte gebracht.

In overleg met de trainers en leiders kan er volgens de geldende maatregelen (op 1,5 meter
en met max 2 personen) ook voor 17+ leden bij Vios getraind worden. Interesse? Neem
contact op met je leider/trainer wat de mogelijkheden zijn.

2020
Inmiddels zijn we alweer twee weken in het nieuwe jaar. Als we
terugkijken naar 2020 kunnen we gerust zeggen dat 2020 een
bijzonder jaar was. Wie had er in februari gedacht dat er op de
sportvelden niet meer gespeeld mocht worden, dat de
competitie werd afgelast en de kantine gesloten zou worden.
Het coronavirus heeft vanaf maart als een deken over de wereld
gehangen en alle leuke dingen moesten worden geschrapt, ook
op ons VIOS-terrein. Gelukkig waren er momenten in de zomer
dat er toch nog gevoetbald mocht worden, tot 14 december
2020. Ons land ging weer op slot. Als bestuur hopen en gaan we
ervan uit dat 2021 weer een sportief en gezond jaar gaat
worden. En daar hebben wij elkaar voor nodig! We hopen jullie
dan ook weer snel te zien op ons VIOS-terrein.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Door alle coronamaatregelen heeft er dit jaar geen
nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden. Niemand keek daarvan
op, maar wat vonden we het jammer dat we niet met jullie
samen konden proosten op het nieuwe jaar. Zodra het weer
kan en alle maatregelen dat toelaten zullen we een mooi
feest organiseren op ons VIOS-terrein. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie is het de gewoonte om alle jubilarissen
te huldigen, helaas kon ook deze gebeurtenis niet plaats
vinden. Wel heeft het bestuur alle jubilarissen in het
zonnetje gezet. Op dinsdagmiddag 29 december jl. is een
afvaardiging van het bestuur langs de jubilarissen gegaan
om hen namens de club te feliciteren met een prachtige bos
bloemen. Later, als het weer mag zullen de jubilarissen
officieel gehuldigd worden bij VIOS.

MET SPORTIEVE GROET, A.I .  BESTUURSLEDEN C.S.V. VIOS
Arjan Hummel, voorzitter (voorzitter@viosvaassen.nl) 
Jesse de Vlugt, penningmeester (penningmeester@viosvaassen.nl) 
Janneke Brugman, secretaris (secretaris@viosvaassen.nl) 
Arwolt Brummel, jeugdvoorzitter (jeugd@viosvaassen.nl) 
Mariska Thijsen, PR, activiteiten en evenementen (activiteiten@viosvaassen.nl) 
Harro Menkhorst accommodatie (accommodatie@viosvaassen.nl) 
Bart Dijkstra, voetbalzaken (voetbalzaken@viosvaassen.nl )

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief vanuit het bestuur van c.s.v. VIOS. De nieuwsbrief
wordt per mail verstuurd naar alle VIOS leden waarvan wij het juiste e-mailadres
hebben. Tevens plaatsen we deze op de VIOS website. Heb je als VIOS lid geen mail
ontvangen? Geef je e-mailadres dan door via secretaris@viosvaassen.nl en dan ontvang
jij in het vervolg ook de nieuwsbrief in je mailbox. Ben je verhuisd en woon je dus op
een ander adres? Heb je een ander telefoonnummer? Geef dit dan gelijk door via
secretaris@viosvaassen.nl zo houden wij ons bestand up-to date en kunnen wij je
bereiken als dat nodig is

BENNIE TANGELDER
Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 29 december 2020 Bennie
Tangelder is overleden. Bennie had een echt voetbalhart, hij was vele
jaren consul voor de Vaassense voetbalverenigingen en was actief lid van
onze buren SV Vaassen. Als consul fietste hij elk weekend langs de
Vaassense voetbalverenigingen om de velden te keuren. Op 7 januari jl.
heeft het afscheid van Ben plaats gevonden. Wij wensen ook langs deze
weg zijn familie en naasten veel sterkte met dit verlies.

NIEUWJAARSWENSEN VOOR
EN DOOR DE LEDEN!
Via de mail, social media en via onze website hebben heel
veel leden hun nieuwjaarswensen voor 2021 uitgesproken.
Mocht je het filmpje nog niet hebben gezien, bekijk 'm dan
hier!

januari 2021

https://nocnsf.nl/sportprotocol

