
 

 

 

 

Vanuit de commissie         januari 2019 

2019. De oliebollen zijn op en het vuurwerk dat over is kan weer naar zolder. De trainingen worden 

weer hervat dus we trekken warme kleren aan en mogen weer het veld op! Ook de activiteiten 

rondom het voetbalkamp van 14, 15 en 16 juni worden weer hervat. In deze nieuwsbrief kunnen 

jullie lezen over de recente ontwikkelingen. 

Als commissie zijn we heel blij dat we ons hebben kunnen versterken met van Theo Kok. Theo is 

hoofd van de medische commissie van de vereniging en heeft ruime ervaring in de organisatie van 

voetbalkampen en zal met ons meedenken in de voorbereiding naar het kamp toe. Daarnaast heeft 

Theo ook al een toezegging gedaan voor een mooie financiële bijdrage. Bedankt Theo! 

Definitieve opgave voetbalkamp 

De commissie is inmiddels zo ver dat ze de accommodatie in Bakkeveen hebben bekeken en deze is 

uitermate geschikt voor het voetbalkamp. Bakkeveen is een toeristisch dorpje vlakbij het drie 

provincie punt (Groningen, Drenthe, Friesland) met veel bos, een zwembad, outdoor, 

voetbalvereniging en een gezellig centrum met de nodige kroegjes.  

Aanmelden kan door te mailen naar voetbalkampvvharen@hotmail.com. Daarnaast verwachten een 

voorschot van €25 als bevestiging van de aanmelding. Deze gelden gebruiken we om de 

accommodatie te kunnen boeken. Dit mag worden overgemaakt op rekeningnummer: 

NL63 INGB 0000 853 553 t.n.v. v.v. Haren o.v.v. aanbetaling voetbalkamp, eigen naam – (team) 

Wij willen het voetbalkamp volledig kunnen betalen vanuit sponsormiddelen dus indien er voldoende 

sponsorgelden door ons allemaal bijeen zijn gebracht, wordt de aanbetaling weer teruggestort. 

Lopende en aankomende acties 

De oliebollenverkoop is een enorm succes geweest. Dank aan iedereen die de heerlijke oliebollen 

heeft gebakken en besteld! Er is bijna €500 opgehaald voor het voetbalkamp met deze actie! 

De formulieren voor de doelpuntsponsoren zijn uitgedeeld aan alle jeugdteams. De eerste 

formulieren zijn ook al ingeleverd. Klasse boys! De ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd 

in de kast achter de bar. 

Reserveer zaterdag 2 maart vast in je agenda, want we hebben we dan een Feestavond ten bate van 

het voetbalkamp in ons eigen clubhuis! Dit voetbalkamp wordt georganiseerd door het derde elftal 

van vv Haren. Ook zal er deze avond een verloting plaatsvinden met mooie prijzen (hebben wij ons 

laten verzekeren). Zorg dat je aanwezig bent. Bedankt aan allen die dit organiseren! 

De verkoop van het kaartspel ‘Buitenspel’ start zoals het nu lijkt begin februari. Voor slechts €7,50 

heb je dit leuke gezelschapsspel in huis. Ook geschikt (als cadeau) voor vrienden en familie! 
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