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Beste leden,
Achter de schermen zijn wij, als bestuur, de afgelopen tijd druk bezig geweest met allerlei zaken. Wij zijn
ons bewust van het feit dat deze niet altijd zichtbaar zijn voor iedereen. Wij kunnen ons dan ook
voorstellen dat u zich afvraagt wat wij precies doen binnen de club en waar wij mee bezig zijn.
Middels deze nieuwsbrief willen wij dan ook alle leden op de hoogte houden van de reeds afgeronde, de
lopende en de nog op te pakken zaken binnen de club.
Verder willen wij hierbij graag benadrukken dat wij altijd open staan voor opmerkingen, verbeteringen
en/of ideeën. Met zijn allen zullen we er namelijk voor moeten zorgen dat v.v. Abbenbroek (weer) een
club is om trots op te zijn.
Namens het gehele bestuur wens ik u veel leesplezier met deze eerste nieuwsbrief.
Michel Blok

Robey; nieuwe tenues senioren
De afgelopen jaren heeft v.v. Abbenbroek zijn (wedstrijd)kleding
en andere materialen afgenomen bij Kelme. Dit contract is echter
afgelopen en daarop is het bestuur in gesprek gegaan met een
aantal andere kledingmerken. De keuze, na diverse gesprekken en
aanbiedingen, is uiteindelijk gevallen op het kledingmerk Robey.
Robey is een Rotterdams kledingmerk en is in het betaald voetbal

Met Robey bij Sparta – Jong Ajax

onder andere terug te zien bij Sparta, Willem II en Telstar. Wij
zijn zeer verheugd om met dit prachtige merk in zee te gaan en
zijn ervan overtuigd dat alle seniorenelftallen er volgend seizoen

netjes bij zullen lopen. De komende weken worden er vertegenwoordigers van de diverse elftallen uitgenodigd om de
tenues te bekijken en wordt er met hen inhoudelijk gesproken over de invoering, de uitvoering, de aantallen, e.d.
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VERBOUWING

BEMANNING ELFTALLEN
Zoals elk seizoen zijn wij ook nu weer naarstig op zoek
naar veldspelers voor alle elftallen.
Momenteel wordt er door ons bestuurslid technische
zaken Danny Kanselaar tezamen met de trainers van
het eerste elftal veelvuldig gesproken met diverse
jongens van andere verenigingen.
Maar…Misschien ken jij nog iemand die graag bij onze
vereniging zou willen
spelen. Het zou mooi
zijn om goed bemand
aan het nieuwe seizoen
te beginnen.

Daarnaast wordt er aan het einde van het seizoen met
de diverse elftalleiders een afspraak gemaakt om een
indeling voor volgend seizoen te maken om de elftallen
vervolgens in te schrijven bij de KNVB.
Daarvoor willen wij, uiterlijk 17 mei a.s., weten welke
spelers stoppen en/of vertrekken.
Dit kan persoonlijk, telefonisch of via een berichtje bij
Danny Kanselaar via: 06 41 10 6 2 21,

De verbouwing van het clubgebouw en
bijbehorende accomodaties is een van
de speerpunten voor de komende tijd.
Het gebouw is dringend toe aan een
flinke renovatie.
Na verschillende gesprekken met de
Club van 100 (financieel en planmatig)
en met de gemeente Nissewaard
(subsidies) EN na het bekijken van de
financiële middelen van de club, is er
besloten de verbouwing gefaseerd door
te voeren.
Er zijn simpelweg te weinig financiële
middelen beschikbaar om het geheel in
een keer aan te pakken. Vooral het
compleet vernieuwen van het dak is
een te grote kostenpost gebleken.
Het plan is nu om in ieder geval de
entree van het terrein aan te passen, de
overkapping te vernieuwen en uit te
breiden / te verplaatsen en om de
’kinderspeelplaats’ te verplaatsen en te
vernieuwen.
Alle hulp en/of expertises en
materialen zijn welkom bij de
voorbereidingen van de verbouwing!
Daarom verzoeken wij u/jou zich aan
te melden voor de Klussendag op 15
juni a.s. Of misschien wilt u wel uw
diensten en/of materialen aanbieden.
De club is hier enorm bij geholpen.
Opgeven kan persoonlijk bij Michel
Blok of via:
bestuurvvabbenbroek@outlook.com

Uiteraard hopen wij iedereen te behouden voor de
club!

SPONSORING

Aankomende periode zullen wij ons ook gaan bezighouden met
onze sponsoren.
De lopende contracten van onze hoofdsponsors lopen na dit
seizoen af en wij hopen dan ook dat zij voor de komende
seizoenen ook weer actief betrokken willen blijven bij onze
mooie club.
Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar andere sponsoren. Te
denken hierbij valt aan sponsoring van: borden, ballen, website.
Ook zijn we voor het 3de en het 4de elftal nog op zoek naar
kledingsponsors.
Informatie hierover kan via Michel Blok of via ons e-mailadres;
bestuurvvabbenbroek@outlook.com
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VRIJWILLIGERS
Een club kan niet zonder haar vrijwilligers. Bij
v.v. Abbenbroek zijn we erg blij met de mensen
die we hebben; de mensen die ons staande
houden.
We zijn ook altijd op zoek naar enthousiaste en
betrokken mensen die iets voor de club kunnen
betekenen.
Te denken valt aan: schoonmaak, bardienst,
onderhoud, scheidsrechters, enz.

CONTRIBUTIE

Geïnteresseerden kunnen zich ten allen tijden
melden bij de club of een mail sturen naar:

Vanwege de verbouwing en vanwege de

bestuurvvabbenbroek@outlook.com

verhoging van het BTW-tarief door de overheid
voor o.a. sportverenigingen, zijn wij
genoodzaakt onze tarieven voor de contributie

SOCIAL MEDIA

voor het aankomende seizoen aan te passen.

Het plan is om in de communicatiekanalen van de

Hieronder vindt u de nieuwe tarieven, welke

vereniging te bekijken, aan te passen en uit te

aan het begin van het nieuwe seizoen:

breiden.

gefactureerd zullen worden:

Hiervoor zijn wij onder andere op zoek naar
iemand die het leuk vindt, en er handig in is, om

1.

Spelend lid

2. (Voltijd)student

voor ons met Social Media aan de gang te gaan.

€185, -

Hierbij dachten wij aan het opzetten en

€135, -

onderhouden van bijvoorbeeld Facebook, Twitter
en Instagram door middel van het plaatsen van

Lid heeft zelf de plicht dit aan te tonen bij de club

3.

Oproepkracht

fotootjes en stukjes tekst.

€75, -

Na de 5de wedstrijd volledig tarief

4. Rustend lid

€50, -

5. Pupillen

€75, -

6. Junioren

€100, -

7. Ereleden / 60+

€0, -

GRAAG TOT ZIENS BIJ:
V.V. ABBENBROEK
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