Nieuwsbrief van de Bestuurstafel – maart 2018
Na alle aandacht voor jouw stem in de
Gemeenteraadsverkiezingen en het Referendum,
blijven we nog even in de stem-modus hangen. Op
22 maart start namelijk de Rabobank
Clubkascampagne! En natuurlijk willen wij vanuit
W.S.V. Well een beroep doen op jouw stem.
Als lid van de Rabobank ontvang je een unieke
stemcode, waarmee je van 22 maart 2018 t/m 8 april
2018 online kunt stemmen op jouw favoriete clubs of
verenigingen in de Bommelerwaard. Neem jij ook
even de moeite om onze clubkas te spekken? Dit
‘kost’ je enkel een paar minuten van je tijd!

Website
Wellicht is het je opgevallen dat onze website is aangepast. Vol trots kan ik jullie hierbij mededelen dat onze
website - www.wsvwell.nl – is omgeturnd naar een duidelijke en praktische website! Alle credits hiervoor
gaan uit naar Jurrien Bloemen. Hartstikke blij zijn wij met onze website en koppeling met Sportlink waardoor
alle uitslagen, updates en meldingen direct op onze website staan zodra het bekend is in Sportlink.
Daarnaast hebben we ook een nieuwe televisie, televisie-aansluiting en een aangepaste presentatie!

Reclameborden
Zijn die nieuwe reclameborden op ons eerste veld jou ook opgevallen? Wellicht denk je: de mijne is ook aan
vervanging toe of ik wil hier ook graag hangen nu het mooi weer begint te worden! Natuurlijk is dit mogelijk.
Spreek hiervoor Gerrit van Lopik van Nico Kreemers even aan en voor je het weet, ‘hang’ je.

Jeugdzaken
Helaas heeft Rick de Leeuw, trainer van JO15 en JO13 besloten om onze vereniging na dit seizoen te
verlaten. Rick gaat starten met de opleiding TEC III, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar een jeugdteam welke
speelt binnen de eerste klasse. Rick zal daarom in volgend seizoen gaan starten bij DSC in Kerkdriel. Voor
onze vereniging betekent dit dat wij een vacature zullen openstellen voor de functie Jeugdtrainer. Heb jij er
soms een in je netwerk zitten? Schakel dan met het Jeugd- of Hoofdbestuur om te bespreken of er een
mogelijke match kan zijn bij W.S.V. Well.

Organisatie
Naast een vacature voor de functie Jeugdtrainer, zijn we voor seizoen 2018-2019 ook op zoek naar een
trainer voor Well 2. Terugkerend in de nieuwsbrief is het kopje ‘organisatie’. Het is niet nieuw dat we altijd op
zoek zijn naar vrijwilligers. Ben jij die topper van een trainer, leider, vlagger, kantinemedewerker,
superbiertapster, of hoe je het nog meer kunt noemen? Wil jij graag een steentje bijdragen aan onze mooie
club? Stuur me dan een reply en geef hierin je beschikbaarheid aan, dan kijken we samen waar we jouw
extra handjes kunnen inzetten.
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Activiteiten
Vanzelfsprekend hebben we nog een aantal activiteiten op de planning staan voor seizoen 2017-2018. Op
zaterdag 31 maart 2018 is het Paaszaterdag, ook bij W.S.V. Well! Well 1 voetbalt om 14.30 u thuis tegen
MVV’58 1. Aansluitend verzorgd DJ Martijn het kantinefeest en wordt er een ouderwetse Paasdraai
gehouden met leuke prijzen.
Aan het einde van het seizoen hopen we jullie te kunnen vermaken met een programma voor iedereen. Op
donderdag 7 juni wordt er een Kienavond georganiseerd. Om 19.30 u staat de koffie klaar en om 20.00 u
rollen de ballen! Daarnaast wordt er op vrijdag 8 juni een Voetbalquiz georganiseerd. Geef je team,
bestaande uit maximaal 3 personen op bij Jeroen Wijburg of via activiteiten@wsvwell.nl. Iedereen is welkom,
maar we zien graag minimaal één lid van W.S.V. Well in je team. Inschrijfgeld á €10,- per team kan bij
aanvang ingeleverd worden bij de Quizmaster. Op zaterdag 10 juni organiseren we de Seizoensafsluiting
met daarin een voetbalclinic voor de jeugd van 10.00 u tot 12.00 u en een BBB toernooi voor de senioren
van 13.00 u tot 15.00 u.
Het seizoen 2017-2018 wordt knallend afgesloten met een kantinefeest onder leiding van Max Lips.
Uiteraard volgen de details over de invulling van deze dag nog op korte termijn, want zeg nou eerlijk: jij bent
toch ook nieuwsgierig naar wat een BBB toernooi inhoudt?
Wegens het succes van de Nacht van Well in augustus 2017, willen we deze fantastische start van het
seizoen blijven organiseren voor onze jeugd. Houdt daarom de agenda van je kiddo(‘s) in de zomervakantie
vrij op 17 en 18 augustus 2018.

Tot slot
Zijn we bezig met voetbaloutfits van W.S.V. Well welke je als lid kunt bestellen voor eigen gebruik.
Voetbaltruien, trainingsbroeken, complete tenues of alleen een paar voetbalsokken. Maar dan wel in de stijl
van W.S.V. Well met ons eigen logo! Leuk om voor je verjaardag te vragen of om het nieuwe seizoen mee te
starten… Binnenkort worden de mogelijkheden definitief gemaakt door Jan van Diessen en zullen we je
informeren over de opties en bestelling mogelijkheden van deze kleding.
Aangezien de temperaturen beginnen te stijgen
en de dagen langer worden, komt het leukste
van het seizoen weer in zicht. Namelijk de
typische super-voetbaldagen waarbij je de
zaterdag kunt starten in het zonnetje bij de
jeugd, daarna lekker in de zon kunt shinen op
het veld, kan nagenieten met je teamies in het
zweet en vervolgens de kantine uit kunt rollen
terwijl het nog licht is. Natuurlijk hoef je niet alle
elementen van mijn typische super-zaterdag
mee te pikken, maar ik kijk er naar uit!

Sportieve groet,
Namens het Bestuur
Fieke Vugs – Secretaris W.S.V. Well
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