
Vrijdag 23 september 20:00 uur  Dissidenten – Mama’s Maaltijden 
 

Op deze vrijdagavond de eerste echte wedstrijd van dit seizoen, we spelen 

tegen de nieuwe tegenstander Mama’s Maaltijden. 
 

De volgende spelers worden uitgenodigd: 
 

Maarten Kruithof (keeper)  Tommie Pot 

Cees Broere    Benny Tolenaars 

Mitchell Haan ?   Johan Verschoor 

Jordy Korpel    Benny van Nieuwenhuijzen 
 

Coach: Jan Tolenaars    Scheidsrechter: Nico Nederlof 

 

In de 3e helft zal Maarten worden gehuldigd als dank voor de sponsoring 

van de mooie Polo’s door Kruithof Glas & Kunststof. 
 

 

Vrijdag 26 augustus : Gezellige seizoens opening met kleine groep 
 

Op deze vrijdag was de start van het nieuwe seizoen. Door uiteenlopende 

redenen hadden we een kleine groep, maar dat maakte het niet minder 

gezelliger. Voor de start van de onderlinge wedstrijd die maar liefst in een 

doelpuntrijk 15-12 eindigde, kregen we mooie Polo's gesponsord door 

Kruithof Glas & Kunststof, top geregeld Maarten !!! 
 

Doelpunten: Tommie 8x, Benny 6x, Cees & Maarten 5x, Peter 2x en Tim 1x. 

Assists: Peter 3x, Maarten & Benny 2x, Cees & Tommie 1x. 
 

 

Contributie (vaste) Spelers  Seizoen  2022 – 2023 
 

De contributie 2022-2023 voor de vaste spelers bedraagt  € 40,00 , het 

bedrag kan worden overgemaakt op  NL93 ABNA 0458 2012 78  t.n.v. 

Z.v.v. Dissidenten of via een Tikkie.  Voor losse spelers € 3,00 per wedstrijd.  

 

Zaterdag 10 september : € 1.500,- voor Stichting de Overbrugging 
 

Deze zaterdagavond was er een speciale Bingo voor Stichtingen en 

Instellingen uit de Hoeksche Waard. Deze organisaties konden zich 

inschrijven om kans te maken op een mooi geldbedrag. We kenden wel 

tegenslag, zo was het koor de Polderzangers verhinderd op deze avond en 

waren er van de 10 ingeschreven Stichtingen en Instellingen helemaal geen 

vertegenwoordigers aanwezig, wat teleurstellend was. Met een groep van  

35 man werd het gezellige Bingo. In de pauze van de Bingo was de officiële 

trekking door Sportwethouder Paul Boogaard, met als gelukkige winnaar 

Stichting de Overbrugging uit Oud-Beijerland. Binnenkort ontvangen zij 

van ons een bedrag van maar liefst € 1.500,-.  
 

 

Grote Clubactie  (start op 24 september)      
 

Na het succes van vorig seizoen gaan we dit seizoen ook weer geld ophalen 

d.m.v. het verkopen van Loten van de Grote Clubactie. De verkoop van de 

loten het gaat net als vorig jaar online via onderstaande link: 
 

https://lot.clubactie.nl/lot/z.v.v.-dissidenten/408007 
 

We zullen deze link met jullie delen via email, whatsapp, facebook, als jullie 

hem dan ook zoveel mogelijk met familie en vrienden delen, dan hopen we 

op deze manier weer een mooi aantal loten te verkopen, want van de € 3,00 

per lot gaat € 2,40 naar onze vereniging !! 
 

 

Programma : 
 

Vrijdag 23 september 20:00 uur   Dissidenten – Mama’s Maaltijden 
 

Vrijdag 21 oktober  20:00 uur   Dissidenten – Fruity Pack 
 

Zaterdag 5 november 19:00 uur   Familie Toernooi !! 
 

Vrijdag 18 november  20:00 uur   Dissidenten – ……………… 
 

Vrijdag 16 december  20:00 uur   Dissidenten – ……………… 

https://lot.clubactie.nl/lot/z.v.v.-dissidenten/408007

