Vrijdag 20 september : 20:00 uur Dissidenten – De Daltons

Online Kopen voor Z.v.v. Dissidenten… teller staat op € 227,-

Op vrijdag 20 september, de Verjaardag van Jan Tolenaars nemen we het in
de eerste wedstrijd van de Nederlaagserie 2019-2020 op tegen De Daltons.

Zoals bekend is Z.v.v. Dissidenten aangesloten bij Kopen voor je Club.
Het kost geen extra geld, tijd of moeite. Slechts één muisklik extra.
Met elke online aankoop spaar je tot 12% voor onze club !!!

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd :
Maarten Kruithof (keeper)
Cees Broere
Jordy Korpel
Tommie Pot

Benny Tolenaars
Marc van Trigt
Johan Verschoor
Mitchell Haan

Coach: Henk Natoewal

Scheidsrechter: Jan Tolenaars
{Nico is op vakantie}

Ga naar https://kopenvoorjeclub.nl/zvvdissidenten en SHOP online…
Super eenvoudig, en iedereen kan meedoen, familie, vrienden, collega’s enz.
Social Media 10-daagse in September / Oktober
De datum is nog niet exact bekend, maar in september of oktober komt er
een waanzinnig leuke actie bij Kopen voor je Club. De voorbereidingen zijn
in volle gang en zodra er meer over bekend is volgt alle informatie.
Onze club kan extra veel omzet scoren !!

Contributie (vaste) Spelers Seizoen 2019 – 2020
Programma voor het nieuwe seizoen (voor in de agenda)
De contributie 2019-2020 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, hiermee komt de bijdrage van € 3,00 per wedstrijd
voor de vaste spelers te vervallen. Voor de andere spelers blijft de € 3,00 per
wedstrijd wel gewoon doorlopen. De contributie kan worden overgemaakt
op NL93 ABNA 0458 2012 78 t.n.v. Z.v.v. Dissidenten.

Nieuwe Tegenstanders…
Natuurlijk zijn we druk bezig met de planning voor dit seizoen en zijn zoals
gebruikelijk weer op zoek naar (nieuwe) tegenstanders…
Ideeën zijn natuurlijk van harte welkom, dus kunnen je vrienden een team
op de been kunnen krijgen of wil je met je werk een wedstrijd spelen op de
vrijdagavond in de Nederlaagserie of heb je nog ander contacten…

Dan horen het graag…

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

Zaterdagavond 7 september – Openingswedstrijd + Bingo
Vrijdag 20 september
Vrijdag 4 en 18 oktober
Vrijdag 1 en 15 november
Zaterdag 30 november – Spelers-Familie Toernooi
Vrijdag 13 december
Zaterdagavond 4 januari – Boekpresentatie 45-jarig Jubileum
Vrijdag 10 en 24 januari
Vrijdag 7 en 21 februari
Vrijdag 6 en 20 maart
Vrijdag 3 en 17 april
Vrijdag 1 mei
Zaterdag 9 mei – Eindtoernooi NederlaagSerie - Competitie
Vrijdag 15 mei – Seizoen Afsluiting

