
 

 

 
 

 

 

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 ledenadministratie@viosvaassen.nl en dan ontvang jij in 

het vervolg ook de nieuwsbrief in je mailbox. 

 

Ben je verhuisd? Heb je een ander telefoonnummer? Geeft dit dan gelijk door via 

ledenadministratie@viosvaassen.nl zo houden wij ons bestand up-to date en kunnen wij je 

bereiken als dat nodig is.  

 

Eindelijk!! Weg van de persconferenties. Weg van het wachten op versoepelingen en weg 

met het mondkapje. Na veertien maanden kletsen over corona en alle maatregelen die 

daarbij horen kunnen we het weer gewoon over voetbal hebben en zijn wedstrijden met 

publiek toegestaan. Dus kom kijken naar de tweede oefenwedstrijd van VIOS 1 op zaterdag 

10 juli aanstaande. 

VEVO 1 – VIOS 1 

                                                           Aanvang 14.30 uur  

Adres:  

Voetbalvereniging VEVO 

Sportpark de Noord 

Veesser Enkweg 39, te Veessen 

Wees van harte welkom en moedig onze jongens aan! 

 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Juli 2021 

Openingsfeest 

Op zaterdag 18 september 2021 

zullen we het VIOS 

voetbalseizoen feestelijk openen 

voor alle leden, vrijwilligers, de 

sponsoren, de VOC en de 

Vrienden van VIOS met o.a.: 

activiteiten voor de kinderen, een 

VIOS KidsClubEvent voor de aller 

kleinste, een feestmiddag/avond 

mét DJ en een zanger. Er zullen 

jubilarissen gehuldigd worden er 

zijn volop stands met drankjes en 

foods aanwezig zijn.  En… de 

leden-bedankt kaart kan dan 

worden ingeleverd voor een 

gratis drankje!  
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Rommelpot Toernooi 

De evenementen commissie organiseert op zaterdag 17 

juli aanstaande vanaf 12.00 uur een rommelpot toernooi. 

Per team van minimaal 6 personen kun je mee doen met 

dit toernooi. Informatie en inschrijven kan via 

evenementen@viosvaassen.nl.   

 

Kantine 

In de zomermaanden je team missen? Dat kan niet!! Kom dan gezellig met je team op 

zaterdagmiddag naar de kantine, want deze is in de zomer elke zaterdag open van 12.00 

uur tot 18.00 uur.   

 

 
 

Dit jaar zal het ad interim bestuur, na goedkeuring,  worden benoemd en nemen we 

afscheid van het huidige bestuur. Daarnaast kunnen er besluiten genomen worden die ook 

van invloed zijn voor jou of voor je team. Dus altijd goed om aanwezig te zijn bij de ALV!  

 

Parkbeheerder 

Blij zijn wij met onze nieuwe parkbeheerder in de persoon van Melvin Fiks. Bij vele van ons 

is Melvin al bekend, mocht je hem nog niet kennen, hij zal elke maandag- tot donderdagavond 

van 18.00 uur tot 21.30 uur aanwezig zijn en is dan het aanspreekpunt voor leden en 

bezoekers. 

 

 

Hoodie actie 

De Hoodieactie is afgerond en met 80 verkochte hoodies kunnen we terug kijken op een 

mooie actie. Iedereen die een Hoodie heeft aangeschaft.. bedankt! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vacature 

Heb jij komend seizoen voor school een (stage) opdracht nodig op het gebied van sport, 

evenementen of horeca? 

Laat het ons weten... wellicht kan Vios wat voor je betekenen. Je kan ons bereiken via: 

secretaris@viosvaassen.nl. 

 
 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Traditiegetrouw vindt op de derde 

donderdag van oktober de VIOS 

ledenvergadering plaats, dat is voor dit 

jaar; donderdag  21 oktober 2021. 

Tijdens de ledenvergadering bespreken we 

wat we als VIOS het afgelopen jaar hebben 

gedaan door o.a. het (financieel) 

jaarverslag te bespreken en kijken we 

vooruit naar het komende jaar.  
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Sponsor loop 

Ook kijken we terug op een prachtige 

sponsorloop. Met mooi weer heeft de jeugd 

een geweldige opbrengst bij elkaar gelopen 

van maar liefst € 5.007,00. 

We willen hiervoor alle kinderen bedanken, 

maar zeker ook alle ouders en verzorgers, 

opa’s en oma’s, en alle andere die hier een 

bijdrage aan hebben geleverd. 

Door de afgelopen corona periode was er een 

gat in onze begroting geslagen en door deze 

opbrengst is deze hierdoor weer gedeeltelijk 

opgevuld. Bedankt hiervoor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tot slot wensen wij iedereen een fijne en gezonde zomer toe en hopen wij jullie snel weer    

 te ontmoeten op ons VIOS terrein! 

 
 
 

 

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 ) 

 

 


