vv Haren
Nieuwsbrief vv Haren
Februari 2017

Nieuwsbrief vv Haren

Nieuwsbrief
vv Haren
Website: www.vvharen.nl
@:
nieuwsbrief@vvharen.nl
Februari 2017
Website:
Agenda
www.vvharen.nl
Mailadres:
13 Februari:
nieuwsbrief@vvharen.nl
Start Jumbo actie
24 Februari:
Voetbalclinic Jeugd
Agenda
@@ Maart
13
Februari:
Pubquiz

Start Jumbo actie
24 Februari:
Voetbalclinic Jeugd
@@ Maart
Pubquiz
Programma & Uitslagen
(klik op de link)

Voorzitter aan het woord
Jubilarissen
Spaar met Jumbo Haren Anjerplein & Kroonkampweg mee
voor vv Haren
Van maandag 13 februari tot en met zondag 23 april 2017 vindt
de Jumbo Sponsoractie bij de Jumbo vestigingen in Haren
plaats. Tien weken lang ontvangen klanten van Jumbo Haren
Anjerplein 31 en Jumbo Haren Kroonkampweg 10 bij besteding
van elke € 10,00 aan boodschappen 1 sponsorvoucher t.w.v. €
0,10. De sponsorvoucher(s) kunt u doneren aan vv Haren via de
actiekast in de winkel Zie foto), via de Facebookpagina’s van de
Jumbo vestigingen of inleveren bij de kantine (Jumbo-box)
Wilt u dat vv Haren een zo hoog mogelijke bijdrage ontvangt?
Roep dan zoveel mogelijk familie, vrienden, collega’s en
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buurtgenoten op om mee te sparen!
Link website: Jumbo Actie vv Haren
Voetbalclinic Jeugd
Speciaal voor alle jeugd vanaf 4 jaar organiseren Voetbalacademie
Noord en vv Haren op vrijdag 24 februari een gratis voetbalclinic
op Sportpark de Koepel. Van 13.00 tot 18.00 uur mag alle jeugd
vanaf 4 jaar meedoen, dus ook niet-leden. De clinic is inclusief
een afsluitend patatje!
Verzoek aan onze eigen jeugdleden is om een

Volg ons op:

vriendje/vriendinnetje mee te nemen naar de voetbalclinic.
Aanmelden: voetbalclinic@vvharen.nl
Link website:
Gratis voetbalclinic jeugd op vrijdag 24 februari

Puppietraining bij vv Haren begint zaterdag 4 maart weer!
Zaterdag 4 maart beginnen wij weer met ‘puppietraining’,
aanvang 10:00. Onder leiding van de zeer ervaren puppietrainer
Ab Tuinman kunnen jongens en meisjes van 4 tot 6 jaar op
sportpark “De Koepel” kennis maken met de voetbalsport op het
puppieveld naast de kantine van vv Haren.
Wie wil deelnemen aan deze puppietraining kan zich aanmelden in
het clubhuis van vv Haren of via: attuinman@hotmail.com

vv Haren verlengt verbintenis selectietrainers Cor Meijer en
Angelo Spoor
Wij zijn zeer verheugd dat op de druk bezochte nieuwjaarsreceptie
de contracten van de selectie trainers met een jaar zijn verlengd.
Hoofdtrainer Cor Meijer gaat zijn 4e seizoen in, terwijl 2e trainer
Angelo Spoor zich gaat opmaken voor een derde seizoen. Haren 1
draait dit seizoen prima mee en zet in op een plek bij de bovenste
vier. Haren 2 zal na de winterstop proberen de stijgende lijn door
de trekken.
Voor de trainers een extra uitdaging komend seizoen jong talent /
nieuwe spelers in te passen. De verwachting is dat een aantal wat
oudere spelers een stapje terug zal doen. Voor die posities zal
vervanging of concurrentie moeten worden gezocht. Dit kunnen
spelers met een vv Haren verleden zijn. Maar ook spelers die
ambitie hebben en met Haren willen groeien naar een stabiele 3e
klasser. Daarnaast kan vv Haren ook als een mooie springplank /
tussenstap worden gebruikt. Met name ideaal voor spelers die
vanuit de jeugd de stap naar de senioren moeten maken maar nu
nog tekort komen vanwege het niveau verschil voor het 1e elftal
binnen de eigen club.

