
Beste leden en supporters van VV Abbenbroek.

Voor jullie hier weer eens een nieuwsbrief van het cluppie. Het jaar loopt op zijn einde, de 
feestdagen komen al weer in zicht. Voetballend staan alle senioren teams er eigenlijk prima 
voor en bevinden zich in het linker rijtje van de ranglijsten. Het ziet er vooralsnog dus 
rooskleurig uit en laten we hopen dat we dat in de tweede helft van de competitie kunnen 
voortzetten.

Ook de ouwe (35+) en de jonge (Jo8) kereltjes lopen lekker te ballen, weliswaar in een andere 
competitie vorm maar zeker niet met minder plezier.

Activiteiten: 
Het einde van een spannend voetbaljaar nadert, echter heeft Abbenello nog een aantal leuke 
activiteiten in het zicht. Voor alle activiteiten op Abbenello kun je een kijkje nemen op de 
website: www.vvabbenbroek.nl

Boutavond:
De jaarlijkse Boutavond wordt dit jaar traditioneel weer gehouden in café Oudeland te Ab-
benbroek op 17 december. Aanvang 19:00 met het prijzenrad voor de jeugd! Aansluitend het 
Grote rad en uiteraard de trekking van de Grote Loterij.
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Laatste training 2022:
De laatste training van dit jaar wordt 
gehouden op vrijdag 23 december, het is 
een gezamenlijke training met alle senioren 
en na de training zullen er diverse hapjes 
klaarstaan om het voetbal jaar 2022 gezellig 
met elkaar af te sluiten. 

Boutklaverjassen
Dit jaar is er ook weer Boutklaverjassen en 
wel op vrijdag 30 december om 19.00 uur in 
de kantine. Inschrijven bij Hans Brinkman: 
0620693895 of han.brinkman@planet.nl

Nieuwjaarsreceptie 
De traditionele nieuwjaarsreceptie zal ge-
houden worden op vrijdag 6 januari in de 
kantine, aanvang 19.30 uur. Iedereen die lid 
is van VV Abbenbroek en uiteraard ook ieder-
een die de club een warm hart toedraagt is 
uitgenodigd om deze bij te wonen.

Sinterklaas 
Sinterklaas en zijn pieten zijn op Abbenello 
geweest om een feestje te vieren met veel le-
kkers en om cadeautjes uit te delen, wat was 
het Superleuk!!!! 
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Dankzij de CLUB VAN 100 is iedereen voorzien van drankjes en lekkers waarvoor wij 
hen weer super dankbaar zijn!



Schoonmaakgroep Zuid Wester bij 
VV Abbenbroek
Wij zullen ons even voorstellen, wij zijn al 
enkele jaren de schoonmaakgroep bij de 
voetbal in Abbenbroek.

Wij zijn allemaal deelnemers van de dag-
besteding in Spijkenisse en gaan elke 
maandag en vrijdag samen met onze 
begeleider met plezier naar de voetbal in 
groepjes van zes om schoonmaakwerkzaam-
heden te doen.

Wij maken de kleedkamers schoon, de toilet-
ten, douches, de kantine, keuken, de toilet-
ten en doen ook buiten werkzaamheden als 
het weer het toelaat natuurlijk zoals papier 
prikken, sigarettenpeuken opruimen, veegw-
erkzaamheden.

Als we tijd over hebben doen we ook extra 
werkzaamheden zoals de tribune schoon-
maken, reclameborden schoonmaken, ramen 
zemen ect. 

Wij vinden het erg leuk om te doen, we leren 
samen te werken en proberen ook steeds 
meer werkzaamheden zelfstandig te doen 
en als dat goed gaat dan krijgen we daar een 
certificaat voor, daar zijn we erg trots op. 
Wij vinden het leuk om elke week naar de 
voetbal te gaan!
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Mededeling van het bestuur:
Vanaf seizoen 21/22 is VV Abbenbroek begonnen met een doorlopende machtiging voor 
ieder lid voor het afdragen van zijn of haar contributie. Het is belangrijk dat deze op tijd 
wordt ondertekend en wordt ingeleverd bij het bestuur. LET OP: Niet op tijd de contributie 
betaald, betekent geen wedstrijden spelen! 

Uiteraard staat het bestuur open voor overleg bij betalingsproblemen MAAR geen overleg = 
niet betaald en dus ook niet spelen!  

De actuele tarieven kun je vinden op de website: www.vvabbenbroek.nl

Algemene leden vergadering:
Op 10 januari zal de algemene leden vergadering plaatsvinden in de kantine van 
VV Abbenbroek, aanvang 19:00 uur. De uitnodiging voor deze vergadering volgt per e-mail.


