
Programma voor het nieuwe seizoen  (voor in de agenda) 
 

Het programma voor het seizoen 2019 – 2020 is bekend, zie hieronder: 

 

- Zaterdag 22 augustus – Groepsuitje 

- Vrijdag 4 september – Openingswedstrijd + Uitreiking Ereprijzen 

- Vrijdag 18 september 

- Zaterdag 26 september – Bingo voor het Goede Doel 

- Vrijdag 2 oktober 

- Zaterdag 10 oktober – Finale Toernooi Nederlaagserie 2019-2020 

- Vrijdag 16 en 30 oktober 

- Vrijdag 13 en 27 november 

- Vrijdag 11 december 

- Vrijdag 8 en 22 januari 

- Vrijdag 5 en 19 februari 

- Vrijdag 5 en 19 maart 

- Vrijdag 2 en 16 april 

- Vrijdag 30 april 

- Zaterdag 8 mei – Finale Toernooi Nederlaagserie 2020-2021 

- Vrijdag 28 mei – Seizoen Afsluiting 
 

 

Donateurs 
 

Ook in het nieuwe seizoen (46e) wordt Dissidenten weer gesteund  door een 

grote groep Donateurs, die overigens allemaal vermeld staan op onze 

website. Onze hartelijke dank voor jullie trouwe steun !!!  
 

Ook Donateur worden?  Dit kan voor slechts  € 5,00  per seizoen… 
 
 

Lotto 
 

Op vrijdag 4 september is ook de 1e Lotto trekking van het nieuwe seizoen, 

met een Jackpot van zo’n € 300,00 !!! 

Contributie (vaste) Spelers  Seizoen  2020 – 2021 
 

De contributie 2020-2021 voor de vaste spelers bedraagt  € 60,00  voor het 

gehele seizoen, dit mag in twee delen van € 30,00  betaald worden in 

september en januari. Voor de andere spelers blijft de € 3,00 per wedstrijd 

gewoon doorlopen. De contributie 2020-2021 kan worden overgemaakt op 

NL93 ABNA 0458 2012 78  t.n.v. Z.v.v. Dissidenten.  
 

 

Vrijdag 4 september  om  20:00 uur   Openingswedstrijd 
 

Op vrijdag 4 september is de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen, 

waarvoor natuurlijk iedereen wordt uitgenodigd… 
 

Voor aanvang van de wedstrijd is de uitreiking van de Ereprijzen en zal er 

een Groepsfoto worden gemaakt door fotograaf Jaco de Vroet. 
 

Cees Broere    Marjon van Trigt 

Naomi Bakker    Johan Verschoor 

Mitchell Haan    Sjaak de Romph 

Jordy Korpel    Peter Bijl 

Maarten Kruithof   Rick Kraak 

Tommie Pot    Remco Pot 

Benny Tolenaars   Kevin Vermaat 

Marc van Trigt   Shiroman Natoewal 
      

Coach: Jan Tolenaars & Henk Natoewal  Scheidsrechter: Nico Nederlof 
 

 

Online shoppen voor Dissidenten… 
 

Inmiddels heeft het online shoppen voor Dissidenten al zo’n € 400,00 
opgeleverd, waarvoor we iedereen natuurlijk hartelijk willen bedanken en 

natuurlijk willen vragen hier vooral mee door te gaan, dit kan via: 

Kopen voor je Club of Sponsorkliks. Je kan de links vinden op onze 

website www.zvvdissidenten.nl 

http://www.zvvdissidenten.nl/

