Vrijdag 24 januari : 20:00 uur Dissidenten – Jong & Oud
In de tweede wedstrijd van 2020 nemen we het op tegen Jong & Oud, een
nieuwe tegenstander met Johan en Maarten in de gelederen.

Ook willen we Nico Nederlof, Gerrit Bijl, Sjaak de Romph, Arie v.d. Vinde,
Ben Naaktgeboren, Danira van der Sluis, Laura Koelemeijer en iedereen die
deze avond mede mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken !!
We kijken met grote trots terug op deze mooie avond !!!

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd :
Kevin Vermaat (keeper)
Cees Broere
Mitchell Haan
Jordy Korpel

Tommie Pot
Benny Tolenaars
Marc van Trigt

Coach: Jan Tolenaars

Scheidsrechter: Nico Nederlof

Zaterdag 4 januari : 45-jarig bestaan met Boekje en Schenking
Ter gelegenheid van ons 45-jarig bestaan hebben we een tweede boekje
" Een sieraad in de Hoeksche Waard " uitgebracht. Deze avond zijn de
eerste twee exemplaren uitgereikt aan sportwethouder Paul Boogaard van
Gemeente Hoeksche Waard en aan Karoline Vorthoren fractievoorzitter van
CDA Hoeksche Waard.
Ook werd er tijdens het officiële gedeelte een verenigingsmedaille en boekje
uitgereikt aan Hans Boutkan die deze in ontvangst nam voor Conno
Bochoven van het Het Kompas Hoeksche Waard. Hierna werd Stefan Van 't
Hof de fanatiekste voetballer van Cavent de Lindehoeve gehuldigd, hij
ontving de vriendschapsprijs, een mooie beker, waar hij erg blij mee was.
Na het officiële gedeelte was het tijd voor muziek van Polderzangers Den
Driesprong, tijdens de optredens verzorgden Loes de Vroet en Astrid Bijl de
verkoop van de lootjes, die in grote getale werden verkocht.

Kopen voor je Club – Social Media Actie…shop in januari
Deze maand het vervolg van de Social Media Actie van Kopen voor je Club,
In januari 2020 ontvangen we i.p.v. 80% de hele maand 100%
Shop in januari online via : https://kopenvoorjeclub.nl/zvvdissidenten
De teller staat op dit moment op € 305,00, wie maakt er meer van…

Na de muziek van de Polderzangers, was het tijd om over te gaan naar de
Schenking aan Cavent. Nadat scheidsrechter en notaris Nico Nederlof al het
geld had geteld, kon hij het mooie bedrag van € 410,- overhandigen aan
Albert Leutscher, die hiervoor weer heel dankbaar was en hoopte nog vele
jaren alle activiteiten mee te maken tussen Cavent en Zvv Dissidenten.
De laatste huldigingen van deze avond waren voor belangrijke vrijwilligers,
Loes de Vroet, Jaco de Vroet en Astrid Bijl.

Programma :
Vrijdag 24 januari
Vrijdag 07 februari
Zaterdag 15 februari
Vrijdag 21 februari

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Dissidenten – Jong & Oud
Dissidenten – De Strijenaren
Bingo voor Uitje Spelers
Dissidenten – OACN

