Hasselt, 1 augustus 2017

Beste speelster, beste ouder,
De grote vakantie is halfweg. Er ligt voor onze jeugd nog een zalige maand in het vooruitzicht…
Toch is het bij ons, en hopelijk ook bij jullie, al weer even aan ’t kriebelen. De zin om onze
volleyvrienden weer terug te zien, het spelletje met de bal terug te kunnen spelen… We kijken
er naar uit en gaan er vol enthousiasme weer invliegen!
Een nieuw seizoen brengt steevast enkele veranderingen met zich mee.
Zo namen we op het einde van vorig seizoen afscheid van onze voorzitter Peter Vandereyt.
We willen Peter graag nogmaals bedanken voor zijn inzet voor onze club en hopen hem in de
toekomst af en toe nog eens terug te zien in Runkst.
Ook willen we graag alle nieuwe trainers en speelsters welkom heten bij DVH. We hopen dat
jullie zich snel thuis voelen bij ons en wensen jullie veel mooie, sportieve momenten.
Om de werking van onze club, alle nieuwigheden en veranderingen opgesomd te krijgen in
deze brief, is een onmogelijke taak. Daarom willen we jullie, ouders, graag uitnodigen op
vrijdag 25 augustus op onze algemene oudervergadering! Deze gaat door in de
sporthal van Runkst en start om 19u15. Zowel het technisch kader (sportieve leiding) als het
bestuur wil graag de werking van onze club toelichten en een antwoord geven op jullie
eventuele vragen. We hopen op een talrijke opkomst!
Ook willen we jullie in deze nieuwsbrief al graag enkele belangrijke
Noteer ze alvast in jullie agenda:








data doorgeven.

25/08/2017 : algemene oudervergadering in Runkst (19u15)
20/10/2017 : inpak speculaasverkoop
21/10/2017 : speculaasverkoop
27/10/2017 : dartstornooi Ethiasarena
20/01/2018 : nieuwjaarsdrink DVH
25/02/2018 : eetdag DVH
18/05/2018 : einde seizoensactiviteit

Tot slot zou ik graag alle vrijwilligers die ons een handje toesteken op de verschillende
activiteiten (Pukkelpop, Ethias-events, eetdag, tornooien, speculaasverkoop, …) nog eens
uitdrukkelijk willen bedanken. Zonder jullie hulp zou onze club niet de nodige extra
financiële inkomsten kunnen verzamelen die de goede werking van DVH mogelijk maakt. Een
dikke merci voor de geleverde en toekomstige inspanningen!

Namens het bestuur,
Ellen Vanhaeren
voorzitter DVH

