Vrijdag 4 oktober : 20:00 uur Dissidenten – Spuioever

Nieuwe Tegenstanders…dan horen we het graag…

Op vrijdag 4 oktober nemen we het op tegen Spuioever, voor ons altijd een
lastige tegenstander, de laatste wedstrijd ging met 2-6 verloren.

Natuurlijk zijn we druk bezig met de planning voor dit seizoen en zijn zoals
gebruikelijk weer op zoek naar (nieuwe) tegenstanders…

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd :

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…

Maarten Kruithof (keeper)
Cees Broere
Jordy Korpel
Tommie Pot

Benny Tolenaars
Marc van Trigt
Johan Verschoor
Mitchell Haan

Coach: Jan Tolenaars

Scheidsrechter: Nico Nederlof

Vrijdag 7 september : Opening 45-jarig Jubileum Seizoen
Op deze zaterdagavond vond de opening van het 45-jarig Jubileum seizoen
plaats. Om 19:00 uur werd de openingswedstrijd van het seizoen gespeeld
die eindigde in een doelpuntrijke 9-7, hierbij willen we Natasja nog
bedanken voor het meespelen !!
Om 20:00 uur begon de Bingo, waarbij Dissidenten deze keer zelf het
Goede Doel was, er moet gespaard worden voor het 45-jarig Jubileum en
ook voor het 2e boekje over onze vereniging. De Bingo avond leverde het
mooie bedrag van € 600,00 op.
Verder werd op deze zaterdagavond Cees Broere gehuldigd als
Beste Teamspeler van het afgelopen seizoen en ontving hij de Respect Prijs.

Contributie (vaste) Spelers Seizoen 2019 – 2020
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.

Sportspellen leveren schitterend bedrag op !!!
De sportspellen van deze zomer tijdens de drie Grote Wielerrondes hebben
maar liefst * € 554,00 opgeleverd voor de Goede Doelen Spaarpot, een
schitterend resultaat !!
Hierbij willen we iedereen bedanken voor deelname en/of donaties aan de
diverse spellen !!
Natuurlijk zullen de spellen ook volgend jaar weer georganiseerd worden,
naast de Giro Italia, Tour de France en de Vuelta Espana, zal er ook een
spel zijn tijdens het EK Voetbal…
* Als Voorzitter bedank ik Benny voor de succesvolle organisatie  

Programma :
Vrijdag 04 oktober

20:00 uur
22:00 uur
Vrijdag 18 oktober
20:00 uur
Vrijdag 01 november 20:00 uur
22:00 uur
Vrijdag 15 november 20:00 uur
22:00 uur
Zaterdag 30 november 19:00 uur
Vrijdag 13 december 20:00 uur
22:00 uur

Dissidenten – Spuioever
Lotto Trekking
Dissidenten – ………………
Dissidenten – ………………
Lotto Trekking
Dissidenten – ………………
Lotto Trekking
Familie Toernooi
Dissidenten – ………………
Lotto Trekking

