Beste leden en ouders van jeugdleden,
Zoals jullie wellicht weten, is onze kledingcommissie al een tijd bezig om voor de hele
vereniging nieuwe tenues te regelen. Door verschillende oorzaken is dit allemaal wat
vertraagd. Maar er is goed nieuws: de leverancier is volop aan het bedrukken en we
verwachten dat eind januari/begin februari alle teams in het nieuw de velden op kunnen.
Normaal gesproken wordt het kledinggeld wat ieder lid bijdraagt aan de kosten van de kleding
geïnd in december. Door de vertraging bij het leveren van de tenues, lijkt het ons als bestuur
gepast het kledinggeld dit jaar niet in december te innen, maar dit uit te stellen tot het eerste
kwartaal van 2018.
We krijgen als bestuur de laatste tijd veel klachten van de beheerder van de Oosterholthoeve
dat tijdens wedstrijddagen de materiaalberging wordt gebruikt als speeltuin en niet netjes
wordt achtergelaten. We constateren dat het met name jeugdleden zijn die dit veroorzaken en
het door ons aanspreken van de veroorzakers op hun wangedrag helpt niet of slechts tijdelijk.
Bij nieuwe constateringen zullen wij overgaan tot gepaste maatregelen tegen de overtreders.
Wij huren als vereniging de hal en de volleybalattributen en wij hebben in de berging verder
niets te zoeken. We worden als vereniging wel geconfronteerd met extra kosten voor het
opruimen. Wij gebruiken onze spaarzame centen liever voor nuttiger zaken. Wij rekenen op
uw begrip.
Er zijn binnen de vereniging nog steeds de nodige vacatures. Ook binnen het bestuur ontstaat
de vacature voor secretaris dit voorjaar. Mochten jullie interesse hebben in deze functie, meld
je dan bij één van de bestuursleden. De vereniging draait momenteel best goed dankzij de
inzet van de vele vrijwilligers en het zou fijn zijn als dat zo zou blijven! Wij rekenen op uw
inzet.
Het bestuur wenst u en jullie goede kerstdagen en een sportief nieuw jaar!
Een hartelijke groet namens het bestuur.

