
OLDSTARS VOETBAL
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit
te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van
het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm
voor senioren die lekker actief bezig willen zijn.
Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. De
OldStars voetballers maken een start op 10, 17 & 24
april om 11.00 uur. Om in een kleine groep op 1,5
meter weer op conditie te komen en het gevoel te
ervaren.
Tom Beekman en Rein van Wijngeeren nemen
samen met Rinus Koetsier en Gerard van Gurp de
organisatie en de uitvoering voor hun rekening.
Heb je al interesse? Geef je dan vast op via
r.van.wijngeeren@gmail.com

VACATURES

Parkbeheerder. Als parkbeheerder ben je op de maandagavond tot en met de
donderdagavond aanwezig op het VIOS-terrein en ben je je het aanspreekpunt op de
trainingsavonden voor leden en bezoekers. De parkbeheerder is aanwezig van 18.00 uur
tot 21.30 uur. Meer informatie? Mail dan naar accommodatie@viosvaassen.nl

Schoonmaker(s). We zijn trots op ons VIOS-terrein en de daarbij behorende gebouwen.
We ontvangen onze gasten daarom ook graag op een schoon en opgeruimd terrein. Ook
de kleedkamers zijn een visitekaartje en om deze netjes te houden zijn wij op zoek naar
(een) schoonmaker(s)/ster(s) die elke vrijdag de kleedkamers schoon wil(len) maken.
Interesse? Mail dan naar accommodatie@viosvaassen.nl

Redacteur. En voor ons clubblad De Treffer zijn wij op zoek naar een redacteur. De Treffer
komt 4 keer per jaar uit en heeft een oplage van 800 exemplaren. Als redacteur maak je
o.a. de planning, benader je de schrijvers en bewaak je de voortgang. Interesse of vragen?
Mail naar activiteiten@viosvaassen.nl

Binnen VIOS zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Wil je wat
betekenen voor jouw vereniging, neem dan eens contact op met één van de bestuursleden,
VIOS kan jouw kwaliteiten vast en zeker gebruiken!

Voor nu zijn wij specifiek op zoek naar een: 

C.S.V. VIOS
NIEUWSBRIEF

KNVB REGIO CUP
De KNVB organiseert op het moment dat de maatregelen dit toelaten, voor die teams
waarvoor de competitie niet meer kan worden uitgespeeld, kleinschalige regionale
competities.

STAGE? BV EEN EVENEMENTEN
ORGANISEREN OF HELPEN BIJ
DE KIDSCLUB?
Moet je voor school stagepunten halen en vind je het leuk
om dat bij Vios te doen? Wij kunnen je daarbij helpen en
kunnen je hulp goed gebruiken bij bv het organiseren van
een aantal activiteiten of de Kidsclub. Nieuwsgierig
geworden en wil je meer weten? Mail dan naar
secretaris@viosvaassen.nl

KIDSCLUB PEUTERVOETBAL WEER VAN START!
Wij zijn blij dat we met passende maatregelen weer van start kunnen met het Kidsclub
Peutervoetbal! De ouders zijn hierover reeds geïnformeerd.

CORONA
Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd zijn we blij dat er
weer in teamverband mag worden getraind met spelers tot en
met 26 jaar. Voor de spelers van 27 jaar en ouder geldt dat zij
mogen trainen met het team in viertallen op afstand. Wij
vertrouwen erop dat de regels nageleefd worden, anders
bestaat de kans dat we, op last van de gemeente, de trainingen
moeten staken en dat is natuurlijk voor niemand leuk. Volgens
de geldende maatregelen zijn toeschouwers niet toegestaan,
blijven de kleedkamers, toiletten en kantine gesloten.

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 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.

maart 2021

OPBRENGST
ONTBIJTACTIE
Op 20 maart stond de ontbijtactie op het
programma. Inmiddels is bekend wat deze actie
heeft opgeleverd. Dank aan de sponsoren,
iedereen die een ontbijtje heeft besteld, de VOC
die de opbrengst met € 750 vermeerderde en
natuurlijk de organisatie en bezorgers!

KONINGINNESPELEN
Woensdagmiddag 28 april organiseert
VIOS de 𝗞𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴𝗶𝗻𝗻𝗲혀𝗽𝗲𝗹𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟭. Een
middag waarbij meiden kennis
kunnen maken met sport, spel en
voetbalactiviteiten. Word jij de
koningin van Vaassen?

𝗪𝗮𝗮𝗿? c.s.v. VIOS Vaassen, Sportpark
de Kouwenaar
𝗪𝗮𝗻𝗻𝗲𝗲𝗿? Woensdagmiddag 28 april,
15:00 – 17:30 (inloop vanaf 14:45)
𝗩𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗶𝗲? Meiden tussen de 4 en 12
jaar. Neem vooral je vriendinnetjes
mee!
Aanmelden is niet nodig.


