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Beste leden,

Voor u ligt alweer de 2 de nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief, maar inmiddels ook via de vernieuwde 
website en via onze Facebook pagina, proberen wij alle leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden 
van zaken die momenteel spelen binnen onze club.

In deze tweede editie vindt u onder andere informatie over de verbouwing van onze kantine en het 
vernieuwen van het terras en de overkapping; welke beiden een flinke metamorfose ondergaan hebben. 
Hier hebben een heleboel mensen, die onze vereniging een warm hart toedragen, verschrikkelijk hard aan 
gewerkt. Deze mensen willen wij hierbij dan ook danken. Ook zullen zij op een later moment nog 
persoonlijk bedankt worden voor hun inzet.

Daarnaast is er in deze nieuwsbrief ook een aparte pagina opgenomen voor de jeugdafdeling van onze 
vereniging en vindt u informatie over de vernieuwde prijzen in de kantine, een introductie van de
zogenaamde ‘consumptiekaarten’ (welke we met ingaan van komend seizoen op de donderdagen zullen 
hanteren), de vernieuwde contributietarieven en oproepen om u aan te melden als vrijwilliger bij de club.

Namens het gehele bestuur wens ik u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Michel Blok - Voorzitter

Foto: Ruud Vermeer
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Zoals u wellicht heeft gemerkt, was het complex al enige tijd
(voornamelijk de kantine, de overkapping en het terras) toe
aan een opknapbeurt.

Nadat gebleken was dat het financieel niet haalbaar zou zijn
om het dak (welke lek is en in principe vernieuwd moest
worden) aan te pakken, is er besloten om het complex weer
een frisse uitstraling te geven (zie foto’s) en de veiligheid
zowel binnen als buiten te waarborgen (denk aan de
losliggende vloer in de kantine en de losliggende platen op
de overkapping).

Het dak blijft een probleem en heeft ook zeker onze prioritiet,
maar wordt voorlopig uitgesteld.

Graag willen wij de voortgang en de werkzaamheden delen
met u door een korte sfeerimpressie te geven. Wilt u een
completer overzicht, dan verwijzen wij u graag naar de site
waar meer foto’s te vinden zijn:
https://www.vvabbenbroek.nl/onderhoud-complex/

VERBOUWING
Onze speciale dank gaat uit naar:
Arjan Blaak     Eric Mouwen

Gwen Vermeer     Michel van Dien

Marco Bevaart     Martin de Graaf

Jeroen Eerland     Piet de Jong

Raymond Akkermans    + de vele andere vrijwilligers

Zonder jullie was deze verbouwing onmogelijk geweest!

Eerst alles slopen en alles weghalen…

Ook in de kantine was dit het geval...

Vernieuwde bar, wanden, elektra en plafonds. 
Nog veel te doen, maar resultaat is al 
zichtbaar.

In de bar zullen voetbalshirts verwerkt worden 
van clubs van over de hele wereld.

Ook de speeltuin krijgt een nieuwe locatie!

Na een aantal weekjes hard werken is dit de 
tussenstand: het terras is gestraat en omheind 
met potdekseldelen, er is een compleet 
nieuwe overkapping gebouwd en de muren 
zijn ‘gepotdekseld’...
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PRIJZEN KANTINE
Onze prijzen in de kantine dateren alweer 
van 4 jaar terug. In de tussentijd zijn er 
diverse accijns- en prijsverhogingen 
geweest waar wij niet in mee zijn gegaan.

Ook heeft een sportkantine sinds 1 januari 
jl., net als iedereen, met het lage btw-tarief 
van 9%, in plaats van de eerdere 6% 
waarmee levensmiddelen belast zijn, te 
maken. 

Concreet betekent dit dat de inkoop voor de 
vereniging duurder is geworden. Als gevolg 
hiervan hebben wij als club 2 keuzes: ofwel 
de inkomsten dalen ofwel de prijzen in de 
kantine stijgen.

Met ingang van 1 september a.s. zijn wij 
genoodzaakt om de prijzen in de kantine te 
verhogen.

Hieronder vindt u een aantal artikelen uit 
ons assortiment met daarbij de oude en de 
nieuwe prijzen om u alvast een idee te
geven:

Flesje bier: van €1,70 naar €2,00
Fris:  van €1,50 naar €1,70
Baco:  van €3,50 naar €4,00
Kratje bier:  van €35,00 naar €40,00

FACEBOOK
Bent u al lid van onze vernieuwde Facebook 
pagina? Foto’s, filmpjes, verhalen, e.d. kunt u 
doorsturen naar of vertellen aan Tom v.d. Hoek 
(speler van Abbenbroek 3 en tevens beheerder van 
onze Facebook pagina). Hij zal er zorg voor dragen 
dat uw inbreng, indien toepasselijk, geplaatst zal
worden op de pagina.

Volgt u ons nog niet op Facebook? 
Klik dan hier op deze link!

VRIJWILLIGERS
V.v. Abbenbroek is op zoek naar vrijwilligers die hun 
vrije tijd in deze prachtige club willen steken. Zo zijn 
wij op zoek naar mensen die:

- een wedstrijdje willen fluiten (junioren of senioren)

- werkzaamheden achter de bar of in de keuken 
willen verrichten op zaterdag (of op dinsdag en/of 
donderdag)

- schoonmaakwerkzaamheden willen verrichten 
(kantine en kleedkamers op vrijdag en zondag)

Heeft u tijd en interesse om ons een handje te 
helpen, dan kunt u contact opnemen via ons 
e-mailadres: bestuurvvabbenbroek@outlook.com 
of door een van de bestuursleden aan te spreken.
Wij hopen u spoedig te mogen begroeten op ons 
complex.

CONSUMPTIEKAARTEN
Om de prijsstijgingen binnen onze vereniging voor 
de leden wat te verzachten en om de inkomsten van 
onze kantine wat te vergroten gaan we vanaf 1 sep-
tember a.s. op de donderdagavond de mogelijkheid 
tot het gebruik van consumptiekaarten invoeren. 

 
Voor €20,- koop je een kaart met een totale waarde 
van €25,-Een direct voordeel van €5,- op je con-
sumpties dus…

De kaarten zijn te verkrijgen achter de bar.
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NIEUWE SPELERS
Het komende seizoen zijn er bij de jeugd 3 nieuwe 
spelers te verwelkomen, te weten:
 - Armando Robert (startend)
 - Mohammed Sleimano (startend)
 - Aivan Molenberg (Zuidland)

Wij wensen hen enorm veel (speel)plezier toe bij 
v.v. Abbenbroek!

NIEUWE KLEDINGSPONSOR ROBEY
Aankomend seizoen zullen de jeugdelftallen, in navolging van de senioren, met nieuwe ballen van onze
kledingsponsor Robey trainen. Ook zal de jeugd er hun wedstrijdjes mee spelen.
Voor de senioren zijn er dit seizoen al compleet nieuwe tenues. Omdat de jeugdelftallen recentelijk nieuwe
kleding hebben gekregen van onze voormalige sponsor Kelme, is ervoor gekozen om met de invoering van
de nieuwe kleding voor de jeugd even te wachten.
Als lid van v.v. Abbenbroek krijg je in de webshop van HacoSport een korting van maar liefst 25% op
mooie spullen van Robey. 

Dus neem snel een kijkje op: https://www.hacosport.com/verenigingen-1/vv-abbenbroek/

CHINEZEN
Vrijdag 13 september gaat het jeugdbestuur 
Chinezen met alle jeugdstafleden zoals gemeld bij 
het zeer geslaagde 4x4 toernooi. Dit is om ze te 
bedanken voor hun inzet bij onze jeugd de 
afgelopen jaren.

Daarnaast heeft het jeugdbestuur voor de 
realisatie van de nieuwe speeltuin gezorgd!

VAN DE JEUGDAFDELING
Trainingstijden JO-11 en JO-16

Dinsdag: 18.30 uur – 19.30 uur

Donderdag: 18.30 uur – 19.30 uur
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VOORBEREIDING 
SELECTIE
Met een voor het eerste elftal pittige competitie-
indeling in het vooruitzicht hebben Marco Bevaart 
en Niels Vedder het initiatief genomen om eerder 
dan de geplande 8 augustus te starten met trainen. 
Dit laat zien hoe gretig een groepje jongens is om 
van het komende seizoen een succes te maken. 

Op donderdag 8 augustus stond de eerste 
officiële training gepland. Hierin werden allereerste 
de nieuwe jongens verwelkomd, waarna er direct 
over gegaan werd op kracht- en conditietraining. 
Een pass- en trapvorm, afwerkvorm en een 
positiespel mochten natuurlijk ook niet ontbreken. 

Ruud Vermeer heeft tijdens de trainingen foto’s 
gemaakt, welke te vinden zijn bij ‘Laatste Nieuws’ 
via onze website en op zijn eigen Flickr account.

WEBSITE
Op onze vernieuwde website vindt u allerlei 
informatie. Deze website, in combinatie met de 
nieuwsbrieven die we doorsturen, vormen de basis 
voor de communicatie binnen onze vereniging.

Op de website vindt u informatie omtrent de teams 
en hun wedstrijden, maar ook:belangrijke data, 
huisregels en protocollen, informatie over activitei-
ten en commissies, enz.

Houdt u de site dus goed in de gaten! 

CLUB VAN 100
De Club van 100 is opgericht met het doel geld 
ter beschikking te stellen voor bijzondere 
aanschaffingen, activiteiten of anderszins.

Veel leden, en niet-leden, van de vereniging zijn 
lid van de Club van 100. Dat laat zien dat veel 
mensen de club een warm hart toedragen. 

Het is echter wel belangrijk dat leden van de 
Club van 100 hun jaarlijkse bijdrage blijven 
voldoen.

Wij roepen eenieder die nog niet betaald hebben 
op om het verschuldigde bedrag van €45,- zo 
snel mogelijk te voldoen.

Daarnaast zal de Club van 100 vanaf heden 
gaan werken met automatische incasso’s. Indien 
u de incasso wenst te beieindigen, dan dient u 
dit op te geven bij de voorzitter van de Club van 
100, te weten: Eric v.d. Meijde.
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WIJ HOPEN U ALLEN
KOMEND SEIZOEN
ZOVEEL MOGELIJK

TE MOGEN BEGROETEN 
OP ONS VERNIEUWDE 

COMPLEX!

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief niet ontvangen, maar wel interesse?

Stuur uw e-mailadres naar: bestuurvvabbenbroek@outlook.com

Vragen en/of op-/aanmerkingen op deze nieuwsbrief?
Stuur een e-mail naar: bestuurvvabbenbroek@outlook.com

SPONSORING
Wij zijn altijd op zoek naar sponsoren om onze club een steuntje in de

rug te geven. Met uw bijdrage kunnen wij onze club vooruit helpen.
Bent u bereid om tegen een vergoeding een bord langs de lijn, een

wedstrijdbal of een reclameblok op de website of op de tv te sponsoren,
dan kunt u terecht bij: Michel Blok of via ons e-mailadres;

bestuurvvabbenbroek@outlook.com


