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DEN DAM 1.
Vandaag 11 maart speelden we onze 2e wedstrijd na de winterstop.
Babberich 0-0 en vandaag kwam Stokkum op bezoek.
De winterstop was geen pretje vele trainingen werden afgelast, en
zo de wedstrijden ook. Sportschool en Spinning alles om een beetje
fit te blijven.
Vriendschappelijke duels met winst op Kilder 2 en een gelijkspel
tegen MVR 2. Was vandaag de eerste wedstrijd thuis, we misten
Bart Baars (enkel blessure) en Mike Kock Feijenoord.
De eerste helft waren we gelijkwaardig met wat kleine kansjes,
echter het was Stokkum die de score opende. De wedstrijd kabbelde
door zonder grote kansen, zodat we met 0-1 gingen rusten.
De 2e helft wilden we alles geven om de 1-1 te maken, echter na 5
minuten was het over de 0-2 uit een counter na een corner van ons
die de keeper eenvoudig kon pakken.
We raakten 2x de lat uit een vrije trap, en verloren Guido met een
knie blessure en eindigden de wedstrijd met 10 man.
Het zal niet eenvoudig zijn om de swung erin te houden , elke niet
gewonnen wedstrijd knaagt aan ons allen. Er komen nog drukke
weken aan 15 wedstrijden in 70 dagen.
We hebben iedereen hard nodig om er nog een positieve wending
aan te geven.
We blijven vechten voor de eerste 3 punter.

WEDSTRIJDVERSLAG GWVV 4 – DEN DAM 2

Na een periode van afgelastingen door slecht weer en extreme kou
was het op 11 maart eindelijk weer eens tijd voor een wedstrijd uit
bij buurman GWVV in Varsselder.
GWVV staat 2e op de ranglijst en dus konden we onze borst
natmaken. We hoopten echter dat we de goede lijn van de
afgelopen wedstrijden (3 keer achtereen gewonnen na 6
nederlagen) door zouden kunnen trekken. Tenslotte was er maar 1
tegenstander (VVL) die ons in de eerste competitiehelft echt had
overklast. Onder leiding van Teamchef Bart, die ons op de vrijdag
voorafgaande aan de wedstrijd al middels een videoboodschap had
toegesproken (D’RAN!!) begonnen we met goede moed aan de
wedstrijd.
Het eerste deel van de wedstrijd ging gelijk op. Na een
terugspeelbal wist de spits van GWVV (Rick Hendrixen) onze keeper
Dennis Mijnen de bal te ontfutselen en bezorgde GWVV een
voorsprong. Dus moest er een schepje bovenop en we kregen ook
kansen. Marc Welling kopte een bal op de lat en na een schot van
Frank Wezendonk liet de keeper van GWVV de bal los en wist
goaltjesdief Marcel Braam te scoren. Even later kwam de bal
nogmaals voor de voeten van Marcel Braam die niet zelfzuchtig was
maar de bal breed legde op Kevin Thomassen die zijn schot helaas
gestuit zag door de Keeper. Dus gingen we met een 1-1 stand de
rust in.
In de tweede helft zette GWVV meer druk. Ze kregen enkele goede
kansen maar dankzij enkele flitsende reddingen van Dennis hielden
we stand. Diep in de tweede helft wisten we op rechts uit te breken
via Frank Wezendonk. Hij kapte met rechts z’n tegenstander uit,
maar het schot met links in de korte hoek was net niet hard genoeg
om de keeper van GWVV te verrassen.
In de laatste minuut kregen we een vrije trap vanaf de punt van de
16 meter tegen. De bal werd hard ingeschoten vloog ongelukkig via
de knie van Gerwin Cornielje in de verre hoek (2-1). Jammer, een
puntje had er ingezeten en zou een mooie beloning zijn geweest
voor het harde werken van het team.Dank aan de supporters die in
flinke getalen waren komen kijken (Al was dat voor Bart Baars
natuurlijk niet zoveel moeite want het veld van GWVV ligt in zijn
achtertuin).

HET BESTUUR,
Sinds de vorige uitgave van Den Drammer is er op sportief gebied
niet veel gebeurd. Na de winterstop was het de eerst te nat om te
voetballen, en door de extreme kou in februari was het veld door de
vorst toen te hard. Er werden in de winterstop door het eerste elftal
enkele oefenwedstrijden gespeeld. De uitslagen gaven hoop op een
goed begin van de tweede seizoenshelft. Op 28 januari speelden we
de eerste competiewedstrijd tegen Babberich, een wedstrijd die we
achteraf hadden moeten winnen, met 0-0 gelijk. Hierna kwam de
vorstperiode en kon er niet optimaal getraind worden. De eerst
volgende competitie wedstrijd was op 11 maart tegen Stokkum. In
een gelijk opgaande wedstrijd waarin we zelf ook niet veel kansen
creëerden, werd er door persoonlijke fouten met 2-0 verloren. Na 11
wedstrijden staan we met twee punten nog onderaan. Het ontbreekt
het elftal aan scorend vermogen. We kwamen in 8 wedstrijden niet
tot scoren. Het tweede elftal speelde sinds 26 november ook pas
twee wedstrijden. Tegen Varsseveld werd gewonnen, helaas kon
tegen GWVV de 1-1 niet vastgehouden worden, en werd er in de
laatste minuut met -1 verloren. Door de lange winterstop moeten er
door de elftallen nog veel wedstrijden ingehaald worden. Dit seizoen
is er voor het eerst geen dubbel programma met Pasen en
Pinksteren, mede daardoor zullen er veel wedstrijden op
doordeweekse avonden ingehaald moeten worden. Er zullen de
nodige problemen ontstaan met de trainingen wanneer er een
inhaalwedstrijd gepland staat. Er staat zelfs een inhaal wedstrijd
gepland op Hemelvaartsdag 10 mei om 14.00 uur.
Op 9 en 10 maart was er de landelijke NL-Doet dag, de grootste
vrijwilligersdag van Nederland georganiseerd door het Oranje Fonds.
Wij hebben onze vereniging dit jaar ook aangemeld om mee te doen
aan deze dag. Om 9:00 uur werd de dag afgetrapt met koffie en
broodjes in de kantine. Er werd een werkschemaatje gemaakt met

klussen die gedaan moesten worden. Zoals met elke klusdag, was
de opkomst matig, helaas zijn het ook elke keer weer dezelfde
personen die op dergelijke klusdagen aanwezig zijn. Toch kunnen
we terug kijken op een geslaagde dag. Reclameborden zijn weer
onder handen genomen, evenals het score bord, waar tijdens de
januaristorm de klok eruit was gewaaid. Verder hebben er diverse
herstel werkzaamheden plaatsgevonden, kapotte lampen vervangen,
regenpijpen gemaakt en vastgezet. Een klus die we deze dag ook
hadden willen doen konden we helaas niet realiseren. Het is de
bedoeling om onder de overkapping nieuwe tegels te leggen en
meubilair te plaatsen. De muur zal geschilderd worden. Om dit te
doen moest de muur eerst bijgewerkt worden, voegen e.d. opnieuw
aanbrengen. Door het koude weer konden we dit niet voorbereiden.
Deze klus willen we straks aan het eind van het seizoen in mei/juni
oppakken.
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VAN DE DORPSRAAD
AED
Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute
circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang.
Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe
Defibrillator (AED), is de overlevingskans nog groter.
De dorpsraad acht het daarom van groot belang dat er een AED
aanwezig is in het dorp bij ’t Aschwinhuus .
In verband met vertrek van enkele vrijwilligers zoeken we nog
mensen, die opgeroepen willen worden bij een reanimatie via
Hartveilig Wonen.

Heb je een erkende
reanimatie/AED-training gevolgd of ben je bereid deze te volgen,
meld je dan aan bij dorpsraad.azewijn@gmail.com en we nemen
contact met je op.
Masterplan Aantrekkelijk Azewijn
De Stichting Dorpshuis, de werkgroep Cerc en de Dorpsraad hebben
de samenwerking opgezocht onder de noemer Masterplan
Aantrekkelijk Azewijn. Pijlers hierbij zijn de exploitatie van het
dorpshuis, het (gedeeltelijk) behoud van het kerkgebouw en het
aantrekkelijk maken van de ruimte rondom het dorpshuis, de kerk
en de Laak. Momenteel worden de ideeën in een plan gegoten
waarna een haalbaarheidsstudie zal plaatsvinden.
Via de website van de dorpsraad, Den Drammer en sociale media
zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Glasvezel Buitenaf
Op 5 februari heeft de Dorpsraad samen met de adviseurs een
info/aanmeld avond over glasvezel in het buitengebied
georganiseerd.
Het was een goed bezochte avond. Het project vindt inmiddels
doorgang, omdat de aanmeldingen in de regio ruimschoots boven
de 50% uitkomen.
Inschrijven website
Wist u dat u zich via onze website www.azewijn.info kunt inschrijven
voor het ontvangen van nieuwe berichten? Zo blijft u direct op de
hoogte als wij nieuwe berichten publiceren!
Wij wensen u prettige paasdagen!
Vriendelijke groeten,
Dorpsraad Azewijn
www.azewijn.info

HALLO VOSSENJAGERS EN JAGERINNEKES.
Carnaval 2018 zit er weer bijna op, Het was fantastisch. Het was
een köt carnavals joar, in ruum 3 wéken heb ik de hele periode
mogen beléven. Het begon veur mien allemoal na de
prinsverkiezingen die op 11 november werden geholden. Als
commandeur mochten wi-j dit joar ook veur het eerst weer met
stemmen. Umdat disse oavond op zoaterdag viel werd het toch
wat later dan normaal moar het was ummundig gezellig en dan
vergéét ie ook meestal de tied. Ik ging onbewust noar huus, en
totaal niet aan gedacht dat ik wel eens prins carnaval kon worden,
totdat op een oavond Johnny Messing en Edwin Wissink veur het
kamer raam stonden. Ik wol eigenlijk vroeg noar bed umdat ik de
andere margen al op tied ergens moes zun. Beide afspraken zun
niet gelukt, het was moar goed dat mien motto toen nog niet
bestond anders was het al meteen misgegoan . Vanaf den oavond
wist ik dat ik prins carnaval 2018 van de vossenjagers mocht
worden en samen met Bianca waren wi-j doar al heel snel oaver uut
dat we het een hele eer vonden, en de veur gingen um er een
prachtig joar van te maken.

Samen met Edwin en Johnny hebben wi-j een prachtige veur
bereiding gehad. Ook mien Bianca was er altied nauw bi-j betrokken,
want als er iets geregeld moest worden was het meestal al geregeld
veur dat ik het in de gaten had. Ik mocht dit joar ook mien eigen
prinspresentatie verzörgen. Samen met Edwin kock en Ans Heister
verzörgen wi-j al weer heel wat joaren de prinspresentatie moar dit
joar was het dan veur mien zelf, en werd het deur de jägerwiefkes
gepresenteerd, ik vond het zelf een super mooi begin van de
pronkzittingaovonden. Ik heb fantastische oavonden gehad, de
optredens waren allemoal stuk voor stuk geweldig. De verassingen op
de zondagoavond door de moonshiners en onze buurt, met een
prachtig lied, waren natuurlijk super mooi. Noa deze oavonden
hebben wi-j nog bi-j ons op de residentie alles nog ff geëvalueerd en
nog wat gedronken en gegéten . Gelukkig was iedreen bli-j dak
vervoer had geregeld. Wi-j hebben hier allemoal ummundig van
genoten.
Het weekend noa de pronkzitting stond al geliek weer vol gepland.
Op zoaterdagoavond gingen wi-j met bijna de hele vereniging en
met het grootste gedeelte van onze groep de 15 tinten, en nog wat
vrienden noar de XL Party in s’Heerenbarg. Ik werd samen met
onze president Edwin en hofdames Jill en Tessa gepresenteerd op
het podium, en dan met meer dan 50 man uut Azum in de zaal gift
dat een geweldig gevuul. Wi-j hadden een fantastische oavond. De
andere dag stond de jeugdpronkzitting al weer veur de deur en
werd noa een prachtige prinspresentatie Jeugdprins Tij Messing
gepresenteerd. Samen met adjudanten Lars Wennekes en Emma
Thomassen hebben wi-j een prachtige middag gehad en mogen wij in Azum nog bli-j zun dat we zoveel jeugdig talent hebben. Noa de
pronkzitting hebben wi-j bi-j prins

Quo Vadis
Zeddamseweg 4
7044 AL Lengel
Telefoon: 0314 651 673
Telefax: 0314 652 120
Web: www.quo-vadis.nl
Mail: techniek@quo-vadis.nl

Tij nog heel lang gezellig gezéten. Now was ons team helemoal
compleet en kon het carnavalsfeest echt beginnen.

Een week veur de carnaval zun wi-j eerst noar Kilder gewes en
hebben doar een prachtige feestoavond gehad. Op zondag
moesten wi-j in Zeddam tijdens de optoch de wégen afzetten.
Samen met onze veurzitter Rens had ik een prachtige plek bi-j de
kerk. Noa de optoch hebben wi-j nog ff noa gezéten en werd veur
de inwendige mens gezörgd.
Noa 2 dagen rust begon het keuren van de wagens. Eerst zun wi-j
op woensdag en donderdagaovond al rond gewes buuten Azum.
Petje af veur al die bouwers die onder zeer kolde umstandigheden
de afwerkingen van de wagens nog moesten maken. Vri-jdag

waren wi-j eerst bi-j Prins Tij uut genödigd veur een ontbijt.
Doarnoa zun wi-j met de prinsenwagen en alle kinderen van de
basisschool noar de school vertrokken woar wi-j die dag waren uut
genödigd en die hadden door een prachtig programma in elkaar
gezet . Ook waren de Hofzangers doar aanwezig um de stemming er
nog ff vlink in te brengen. Vrijdag oavond zun wi-j wezen pruuven in
alle buurten van het vossendarp, het was weer grandioos oaveral,
en ik wil hierbi-j iedereen dan ook nog bedanken veur de gastvrijheid.
Op zoaterdag werd natuurlijk onze optoch geholden, meer dan 35
groepen en wagens deïen eraan met, een geweldige optoch veur
zo’n klein darp. Noa de optoch barste het vossenhol bijna uut zien
voegen wat een fantastisch feest was dat. ’s-Avonds werd het feest
veurt gezet. Er waren weer verschillende verklede groepen die weer
vul moeite hadden gedoan om er weer wat moois van te maken.
Zondagmargen stond in teken van de carnavalsmis. Bijde koren, de
fanfare en natuurlijk de carnavalsvereniging maakten er met z’n
allen weer een prachtige viering van. Noa de koffietoafel heb ik nog
een paar onderscheidingen uitgedeeld aan mensen die niet op de
pronkzitting aanwezig konden zun. Zondagoavond was het één
groot feest, met een gast optreden van Peter borkus ging het dak
van het vossenhol er volledig af.
Moandagmargen was er früshoppe in de kroeg en hebben wi-j een
einde gemaakt aan een fantastische periode. Ik wil bij deze dan
ook iedereen nog bedanken veur de prachtige periode die ik gehad
heb en veur alle kaarten en cado’s , ook wil ik mien eigen Bianca
bedanken, want zonder haar had ik het niet gered en was ik ook
zeker niet op tied gewes.

Met het Poasvuur stéék ik samen met jeugdprins Tij het paasvuur
aan en dan hóóp ik jullie ook allemoal weer te zien en denk er aan
ZÖRG DAI-J OP TIED BUNT.
ALAAF
Grt Prins TON I

VAN SCHOOLPLEIN NAAR MULTIFUNCTIONEEL
DORPSPLEIN / BUURTPLEIN

U had het vast al gehoord, maar heeft u het ook al gezien? Wat…?
Het nieuwe schoolplein van de St. Jozefschool in Azewijn, natuurlijk!
Het is alweer even geleden dat de eerste plannen werden bedacht
en aangepast, maar we zijn heel blij dat de medewerkers van
‘Gouden handen’ inmiddels zijn gestart! Stoeptegels worden
verplaatst, er worden overkappingen gemaakt en er komt nog veel
meer.
Ondanks dat de kinderen zich altijd hebben weten te vermaken op
het plein, met enkel voetbalruimte, tafeltennis en een zandbak, was
het echt aan vernieuwing toe. Door het verlies van de 3 prachtige
lindes maakte het plein ook een ‘kale’ indruk. We zijn dan ook extra
blij met al het groen dat geplant wordt.
Het hele schoolplein wordt aangepakt zodat het schoolplein ook een
bredere gebruiksfunctie voor het dorp krijgt. Het is de bedoeling dat
het een uitdagend en veilig plein zal worden. Een plein waar
kinderen onder en ná schooltijd naar hartelust kunnen spelen.
Ons schoolplein wordt een ‘buurtplein’. Dat betekent ook dat we niet
eenvoudig de hekken opengooien na schooltijd, maar dat we goed
hebben nagedacht over de indeling van het nieuwe schoolplein. We
denken dat we zijn gekomen tot een goede en slimme indeling
waardoor het voor kinderen van verschillende leeftijden uitnodigend
is.
Kinderen willen van nature bewegen, dat geldt voor alle leeftijden.
We met de indeling van het plein rekening gehouden met het jonge
kind dat grof en fijn motorisch bezig moet kunnen zijn en met het
oude kind dat ook meer aan sportieve activiteiten wil toekomen.

De technische partner voor een perfect
één / twéétje!
Elektra - Beveiliging - Data - Solar
Kilderseweg 14/A
7038 EH Zeddam
0314- 652043
vhi@vanhalteren.net
www.vanhalteren.net

Mevr. Mr. P.P.A. Hengevelt

0314-664025

Voor de jongere kinderen komt er daarom prachtig een nieuw klimen speeltoestel met glijbaan. Bij de reeds bestaande zandbak komt
een speelhuisje en is er inmiddels een overkapping gebouwd, deze
zorgt bij regen voor een droge speelplek en bij zon voor een plek in
de schaduw. Voor de oudere kinderen komt er niet alleen een
basketbalplek, maar ook een multifunctioneel voetbalveld. Ik hoor u
denken ... ‘Een wat?’. Dit nieuwe voetbalveld heeft een opstaande
rand, belegd met stoeptegels waarop kinderen lekker kunnen zitten.
Er wordt als het ware gevoetbald in een ‘bak’, die we bij koude
winters ook kunnen vullen met water om er een schaatsbaan van te
maken. De duikelstangen blijven staan, de tafeltennis wordt
verplaatst en we hebben zelfs nog een plek gevonden waar we een
beetje kunnen tuinieren. We houden van de natuur en zijn blij dat
de verschillende functies op het plein van elkaar gescheiden worden
door ‘groen’.
Aan u hebben we ook gedacht! Verspreid over het plein vindt u
bankjes, want niets is fijner dan rustig op een bankje te genieten
van (uw) spelende kinderen. Dus kom gerust kijken en spelen op
het plein bij de St. Jozefschool.
We zien u graag!
Met vriendelijke groet, Team St. Jozefschool

VOSSENJAGERS EN JAGERINNEKES, ALAAF!
Carnaval 2018 zit er helaas alweer op…
Als eerste wil ik jullie vertellen hoe leuk ik het vond om jeugdprins
te zijn. Wat heb ik een geweldig mooie tijd gehad, samen met mijn
adjudanten Emma en Lars. Ook samen met prins Ton de 1e was het
erg gezellig om carnaval te vieren. We konden het goed vinden
samen en hebben mooie foto’s gemaakt op zijn boerderij.
Ik heb ontzettend genoten van een geweldig mooie
jeugdpronkzitting; alle optredens waren super! Bedankt daarvoor.
Verder was het erg leuk om mijn ouders, mijn broers, oma’s en
opa’s, peettantes, neefjes, nichtjes en mijn vrienden te
onderscheiden. Dat was toch wel heel bijzonder! De afterparty bij
ons thuis was erg gezellig en druk; fijn dat jullie er allemaal waren.
Ook ben ik enorm verwend; allerlei cadeautjes, snoepjes en kaarten
kwamen er iedere dag binnen! Bedankt voor dit alles!
Carnaval op school was ook top! Eerst kwam prins Ton en zijn
gevolg, zijn gezin en de adjudanten met hun ouders en de
dansmarietjes bij ons thuis ontbijten. Het was geweldig leuk om
door alle kinderen en leerkrachten van de St. Jozefschool opgehaald
te worden; zij pasten allemaal op de carnavalswagen, prachtig om
te zien! Daarna mochten wij op de carnavalswagen gaan! Op school
hadden alle groepen een act ingestudeerd en ook de Hofzangers
traden op. Wat een feest! Tussendoor gingen we nog lekker
polonaise lopen. Ook mocht ik de prijsuitreiking doen voor wie het
mooist verkleed waren. En ik had geregeld dat we lekker lang pauze
hadden en dat we de hele middag op de tablets mochten spelen.
Tussen de middag hebben we friet met frikadel gegeten, dat had de
ouderraad geregeld. Dankjewel hiervoor.
Ook de carnavalsmis was prachtig; het was een leuke viering met
mooie liedjes en lezingen. Na de mis hebben we met zijn allen nog
foto’s gemaakt bij de prinsenwagen en tenslotte hebben we lekkere
broodjes gegeten in het dorpshuis.
Maar het meest van alles heb ik van de carnavalsoptocht genoten!
Wat was de optocht lang en mooi! Het was een leuke verrassing dat
we ook nog mee mochten doen aan de Halfvastenoptocht in

Netterden. Weer op de carnavalswagen staan was super en wat was
het een mooie verlichte optocht.
Nogmaals bedankt voor alles en ik zie jullie allemaal graag bij het
paasvuur.
Zörg dai-j op tied bunt!
Prins Tij de 1e

dendrammer@kpnmail.nl
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Beste mensen in Azewijn,
In 1998 zijn wij in Azewijn komen wonen. Eerst in de Pastoor
Meursstraat, sedert 2001 in de Dr. Hoegenstraat.
Twintig jaar alweer!
Jullie hebben gezien dat onze woning te koop stond en dat de
sticker verkocht is geplakt. Dat betekent dat wij Azewijn gaan
verlaten. Na Pasen verhuizen we naar onze geboortestreek. Naar
een appartement in het centrum van Purmerend.
Met spijt in ons hart gaan we Azum verlaten.
Wij hebben hier met heel veel plezier gewoond. We bewaren fijne
en mooie herinneringen aan deze periode in ons leven. We denken
aan de contacten, de gesprekken, de activiteiten, de festiviteiten, de
acties, maar bovenal aan jullie, mensen in Azewijn.
Het wonen en leven hier, met en tussen jullie, was voor ons
bijzonder prettig en heeft ons leven verrijkt.
Heel veel dank daarvoor!
Lieve mensen, we nemen afscheid, maar nemen Azewijn, in
gedachten en met voor altijd een plekje in ons hart, mee.
Het gaat jullie allen en Azewijn goed!
Met een hartelijke groet,
Cees Appel en Maritje Appel-de Waart
Azewijn, maart 2018

TELEFOON
0314681435
---------------MASSIEF
EIKEN
MEUBELEN
---------------KLASSE

AGENDA 2018 SCHUTTERIJ WILHELMINA AZEWIJN
· 25 maart 2018 Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen bij EMM
Giesbeek
· 6 mei 2018 Kringdag de Achterhoek bij Willem Tell in Silvolde
· 27 mei 2018 bezoek kermis Netterden
· 2 juni 2018 Schuttersfeest met medewerking van DJ Angelo
· 20 juli 2018 Tuinfeest Azum met medewerking van de Perfect Show
Band
· 9 september 2018 Federatieve Schuttersdag bij Claudius Civilis in
Pannerden
· 22 t/m 25 september 2018 Kermis Azewijn m.m.v. de Perfect Show
Band, Pas-Op! en Free-Line
· 13 oktober 2018 Bielemantreffen bij St. Antonius Nieuw-Dijk
· 4 november 2018 Marketentsterstreffen bij Excelsior in Lobith

Rabo Clubkas Campagne
HELP VV DEN DAM om haar doel te bereiken.
Geachte inwoners van Azewijn,
VV Den Dam doet dit jaar weer mee aan de Rabo Clubkas
Campagne van Rabobank Graafschap. Leden van Rabobank
Graafschap kunnen van 5 april t/m 19 april 2017 vijf stemmen
uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op
dezelfde club. Dit jaar stelt de Rabobank wederom een bedrag van €
150.000,= beschikbaar. Na afloop van de stemperiode wordt dit
bedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Hoe
meer stemmen een vereniging heeft gekregen, hoe hoger de
bijdrage.
U steunt ons toch ook?
We willen de bijdrage gebruiken voor nieuw meubilair in de kantine
en voor trainingsmaterialen voor onze jeugdspelers.
Het zou fantastisch zijn als u, uw familie en vrienden helpen bij het
realiseren van dit doel, door op ons te stemmen tijdens de RABO
CLUBKAS CAMPAGNE/
Help VV DEN DAM,
Breng uw stem uit van 5 t/m 19 april, en help onze club bij
het realiseren van de aankoop van trainingsmaterialen voor
jeugd en nieuw meubilair voor in de kantine.
Alvast hartelijk dank voor uw steun en medewerking.
Bestuur VV Den Dam

STANDEN

