
         

 

         

 

Aan alle vrijwilligers van DVG 
                    

 

Onderwerp: Vrijwilligersavond 

                       Liempde, 31-01-2019 

 

Beste vrijwilliger, 

 

Ook dit seizoen willen wij als bestuur van DVG u weer bedanken voor uw vrijwillige inzet voor onze 

vereniging. Daarom organiseert de activiteitencommissie weer met veel plezier voor u als vrijwilliger 

van DVG een gezellige avond. Dit seizoen staat deze avond gepland op0 zaterdag 23 maart 2019 

waarvoor wij u en uw vaste levenspartner van harte uitnodigen, aanvang 20.30 uur in onze kantine op 

het sportpark. 

 

Uiteraard zijn alle vrijwilligers bij DVG van harte welkom of dat nu bestuurs- en commissieleden, 

scheidsrechters, trainers, leiders, leden van de maandagochtendploeg, bezorgers van de DVG-er, het 

parkeerteam, zondag- en zaterdag gastheren en vrouwen, bestuursleden supportersvereniging, bestuur 

Stichting De Roode Bleek, de consul, bestuur Stichting Club van 50 DVG of helpers bij het 

activiteitenweekend zijn,  Iedereen is van harte welkom op deze avond! 

 

Op deze avond wordt natuurlijk weer “De vrijwilliger van het jaar” bekend gemaakt, een eretitel binnen 

onze vereniging en worden alle jubilarissen gehuldigd, 11 trouwe leden dit jaar die inmiddels 

persoonlijke uitgenodigd zijn. 

 

De muziekkeuze bepaalt u zelf door het opgeven van uw 2 favoriete nummers. Hier maken wij een 

gezellige playlist van. Voor een lekker hapje wordt gezorgd en aan drankjes zal het u niet ontbreken. 

Dus hopen we daarom dat u zich massaal weer opgeeft via onderstaande strook of via mail wat ons de 

gelegenheid biedt om een inschatting te kunnen maken van het aantal personen dat aanwezig zal zijn.  

Vanwege het grote aantal vrijwilligers en de mogelijkheden van de digitale snelweg hebben we er 

wederom voor gekozen om niet een persoonlijke brief in de bus te stoppen, maar om u per email, via de 

diverse commissies, via onze DVG-TV en via ons mededelingenbord te bereiken. Wel verzoeken wij u 

onderstaande strook in te leveren bij de bar in de kantine of (het liefst) een mailtje te sturen naar: 

info@dvgliempde.nl 

 

 

We zien u graag op zaterdag 23 maart! 

Namens de activiteitencommissie en het bestuur, 

 

Toon van Ruremonde 

Voorzitter 

 

 

Ik, ………………………………………………… kom op zaterdag 23 maart naar de  

 

 

vrijwilligersavond. Mijn partner komt  WEL/NIET*  mee. 

 

 Mijn favoriete lied is:  1:________________________ 

  

     2:________________________  

  

Graag inleveren voor 16 maart 2019 in de kantine, of mailen naar: info@dvgliempde.nl 
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 


