
 

 

 

 

Vanuit de commissie     maart 2019 

Nog even bijkomend van een gezellige, leuke en zeer succesvolle feestavond richten we onze pijlen 

weer op de komende weken. Inmiddels hebben er twee vergaderingen met het hoofdbestuur 

plaatsgevonden en vanuit het bestuur krijgen wij de volledige medewerking voor, zoals zij het 

omschrijven, het belangrijkste evenement van het jaar voor VV Haren. Het geld voor de teamuitjes 

wordt dit jaar ook gestort in de pot voor het voetbalkamp. Daarom hopen wij dat de senioren, 

jeugdleden en ouders het Voetbalkamp nog meer gaan omarmen en dat iedereen zijn of haar 

steentje gaat bijdragen om het tot een succes te maken. Haren 3 heeft al een prachtige voorzet 

gegeven tot het organiseren van een activiteit. Wie volgt? 

Daarnaast zijn we ook erg blij dat Frank Logjes onze commissie is komen versterken en kunnen we als 

een heus zevental met twee reserves de uitdaging aangaan. 

Johan Cruijff: “Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt”. 

 

Definitieve opgave voetbalkamp 

Kampeerboerderij The Loryann en de accommodatie van v.v. Bakkeveen zijn inmiddels geboekt.  

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

een voorschot van €25 als bevestiging van de aanmelding. Dit gebruiken we om het programma mee 

samen te stellen. 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. 
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Programma 

Omdat we groen licht hebben gekregen en de accommodaties geboekt zijn, hebben we 

tijd en aandacht besteed aan het programma. Hieronder een 

kleine greep uit alle activiteiten die we op de planning 

hebben staan voor het voetbalkamp:  

- Voetbalmixtoernooi voor alle leden 

- Kabouterprofs (minitoernooi met onze eigen 

kabouters) 

- Dropping voor de jeugd 

- Pubquiz voor senioren en dames 

- Bezoek aan openluchtzwembad voor alle liefhebbers 

- Boogschieten voor de senioren, veteranen en dames 

- Feestavond voor alle leden 

- Archery tag voor de jeugd 

Kortom: Voor ieder wat wils! Heb je nog toffe ideeën 

voor het programma? Dan kun je deze in de ideeënbus in 

de hal van het clubgebouw doen of dit doorgeven aan 

één van de commissieleden. 

Lopende en aankomende acties 

De vogelhuisjes hebben totaal al €125 opgeleverd. 

De oliebollenactie van eind 2018 heeft €500 opgeleverd. 

De doelpuntsponsoring loopt. Vergeet niet de ingevulde formulieren in te leveren in de kast achter 

de bar. Hoe meer hoe beter! Bij de JO17 heeft dit nu al geleid tot een opbrengst van bijna €400! 

De feestavond georganiseerd door ons derde elftal is inmiddels achter de rug. Een zeer geslaagde 

avond. Ook de verloting op initiatief van Frank Logjes en Geke Boer was een groot succes. De 

kantineomzet was circa €1000 en de opbrengst van de verloting was ook nog bijna €1000. Enorm 

bedankt, iedereen die heeft bijgedragen aan de organisatie, sponsoren en DJ Maiko! In het bijzonder 

initiatiefnemer Eric Plenter. 

Zaterdag 18 en zondag 19 mei zal er een rommelmarkt plaatsvinden in de kantine van vv Haren, 

georganiseerd door Frank Logjes. U bent allen van harte uitgenodigd om bruikbare spullen in te 

leveren in de kantine. 

Vergeet u vooral niet aan te melden voor dit onvergetelijke voetbalkamp! 


