Jaargang 7 nr 14 week 34/2017

NIEUWSTREFFER
Van de bestuurstafel
Belangrijke data: 4 september van 20.00 - 21.00 uur: Benen op tafel, aftrap nieuw seizoen
zondag 24 september Wereldkinderdag Oosterhout (5e editie) op http://www.wereldkinderdagoosterhout.nl/

Sinds 22 augustus jl. staat in de Play Store (Android) en de App Store (iOS) de KNKV Wedstrijdzaken app.
Deze app is de opvolger van de Sportlinked app, die vanaf heden ook niet meer functioneert. Het kan zijn dat nog
niet elke gebruiker de nieuwe app kan vinden, probeer het dan later nogmaals. Bij beide aanbieders wordt e.e.a.
gefaseerd beschikbaar gesteld. Het is dus noodzakelijk dat uw coaches en scheidsrechters de nieuwe app downloaden voor aanvang van de competitie.
Inloggen kan met dezelfde gegevens als in de Sportlinked app. Voorwaarde is wel dat dit mailadres gelijk is
aan de lidgegevens in Sportlink Club. Indien dit niet gelijk is, kunnen wij dit niet aanpassen. Dit moet altijd via
de vereniging lopen, geef dit dan door via bestuur@voltreffers.nl
De werking van de app is verder ongewijzigd gebleven, wel is het natuurlijk zo dat spelers in Sportlink Club wel
aan teams gekoppeld moeten zijn. Voor externe coaches is nog altijd van toepassing dat die aangemeld moeten
worden via het formulier: http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/

Berichtje van de penningmeester
De Voltreffers gaat voor 1.000 euro met de Grote Clubactie
Leden van De Voltreffers starten op zaterdag 16 september met de lotenverkoop van
de Grote Clubactie. Vanaf die dag gaan wij langs de deuren om inkomsten op te halen
voor hun club. Op donderdag 7 september worden de lotenboekjes uitgedeeld op de
training.
De Voltreffers gaat net zoals bijna 6.000 andere verenigingen op pad. Met de Grote Clubactie realiseren verenigingen extra inkomsten. Een lot kost € 3,-, waarvan maar liefst 80% direct naar de club gaat.
Dit jaar hopen wij met de opbrengst een bijdrage te kunnen leveren aan ons (eind van het seizoen) jeugdkamp.
Wij kunnen de steun van onze omgeving dus goed gebruiken!
Wij als vereniging doen al jaren mee. Vorig jaar werd er 826 euro opgehaald.
Mensen die loten kopen maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van € 100.000,-. De trekking van de
Grote Clubactie vindt plaats op 13 december 2017. Vanaf 14 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl.
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NIEUWSTREFFER
Wedstrijdprogramma zaterdag 2 september 2017

K/G = Kunstgras/gras
Vertrek naar uitwedstrijden vanaf ons veld aan de Buurstede
Het gehele wedstrijdprogramma vind je elders in deze Nieuwstreffer

Jarigen in september
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Remco Edens
Gwendy van Og
Robert Breeschoten
Finn Wezelman
Eddy Kappert
Evi Holtrop
Kelly Seremak
Jeroen van der Pool
Yvonne de Rek

Reservegetal LOTTO
Hallo Lotgenoten,
3 september is de eerste trekking van het seizoen 2017/2018, van het reservegetal van de Lotto.
Ik heb van niemand gehoord dat ze niet meer mee willen doe, dus ik ga er van uit dat iedereen van vorig seizoen
weer mee doet, als je toch niet meer mee wil doen bel of app dan even voor 31 augustus naar 06-24930053 om
mij dat te laten weten.
Iedereen die dat wil kan weer 20 euro overmaken op rek.nr. NL59 INGB 0003 5716 62, contant betalen kan ook,
ik ben regelmatig op het veld te vinden.
Allemaal veel succes.
Groetjes Atie
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Nieuw seizoen, nieuwe teams en dus nieuwe contracten voor de trainers van de selectie.
Zowel Marcel, Renske en Arend geven aan er weer zin in te hebben. Wij wensen de trainers veel plezier en succes met het veld en zaalseizoen.
Het Bestuur

Jaargang 7 nr 14 week 34/2017

NIEUWSTREFFER

Jaargang 7 nr 14 week 34/2017

NIEUWSTREFFER
Vervolg wedstrijdprogramma veld najaar 2017

Contactgegevens Korfbalvereniging De Voltreffers
Website De Voltreffers:
www.voltreffers.nl
E-mail De Voltreffers:
bestuur@voltreffers.nl (secretaris William Rentier)
Telefoon De Voltreffers:
06 15129414 (secretaris William Rentier)
E-mail wedstrijdsecretariaat:
voltreffersoosterhout@gmail.com (wedstrijdsecretaris Arend van den Hoek)
E-mail kledingcoördinator:
kleding@voltreffers.nl (Saskia Holtrop)
Deze NIEUWSTREFFER van Korfbalvereniging De Voltreffers verschijnt in principe twee wekelijks; volgende editie begin half september
Kopij voor de NIEUWSTREFFER aanleveren uiterlijk zaterdag vóór de verschijningsdag via nieuwsbrief@voltreffers.nl.
In onze NIEUWSTREFFER zijn advertenties van onze sponsors opgenomen. Bij de sponsors zonder website is het telefoonnummer onder de advertentie
geplaatst. Bij de overige advertenties kun je via ctrl – click de website benaderen

