Nieuwsbrief Vrienden van Amicitia – november
2018
Amice,
Het nieuwe voetbalseizoen is alweer even aan de gang. De diverse spelers, speelsters en spelertjes
van Amicitia verdedigen week in week uit onze clubkleuren weer terwijl we als Vrienden van Amicitia
ook niet stil hebben gezeten. Daar over hieronder meer. In deze korte maar krachtige nieuwsbrief
willen we tevens graag de aandacht vestigen op de Algemene Ledenvergadering van de VvA op 5
januari 2019 en jullie nogmaals attenderen op onze mailing van enkele weken geleden met daarin een
paar vragen aan jullie.

Fietsweekend 2019, organisator gevraagd
Het fietsweekend van de Vrienden van Amicitia had in 2018 als uitvalsbasis het Twentse De
Lutte. Het was weer erg gezellig niet in het minst door de inbreng van Petra de Groot als eerste
deelneemster in de reeds lange historie van dit evenement. We hopen het volgend jaar de vrouw-man
verhouding van 1 op 9 verder op te voeren.
Speciale dank zijn we verschuldigd aan Max van der Veen en Huub Bloem (dank!) voor de organisatie
en Abel Wortelboer voor de briljante wijze waarop hij als kenner van het terrein – met name het
Lutterzand – de groep voortdurend om wist te laten rijden. Daarom is in principe besloten in
september 2019 het fietsweekend op Terschelling te plannen zodat we in elk geval niet van het eiland
af kunnen geraken. Hiervoor zoekt het bestuur nog een organisator/wegkapitein. Is dit iets voor jou
schroom dan niet om van je te laten horen.

Gastheerschap eerste zondag 1
De ontvangst van bestuur tegenstander en scheidsrechter wordt dit seizoen voor wat betreft de
thuiswedstrijden van Amicitia VMC zondag 1 weer verzorgd door de Vrienden van Amicitia. Bij
toerbeurt zijn het Frits Wortelboer, Henk Kalf, Jaap van der Weide en Marcel Winkels die deze
representatieve taak voor hun rekening nemen. Na de 2e driepunter van dit seizoen van zondag 1
gistermiddag thuis tegen ZNC hoopt men uiteraard op meer.
Onderhoud van de Vriendensite op internet
Onze oproep in de vorige Nieuwsbrief heeft succes gehad. Martijn Fieten gaat in samenwerking met
ons bestuurslid Jellie Ettema en goeroe Cees Boon zijn expertise inzetten ter ondersteuning van het
functioneel beheer van de deelsite van de Vrienden.
Neem eens een kijkje op https://www.amicitiavmc.nl/v2/vrienden-van-amicitia/
ALV op zaterdag 5 januari 2019
De komende jaarvergadering vindt plaats op zaterdag 5 januari om 17 uur in de bestuurskamer van
het clubgebouw van Amicitia VMC aan de Coendersborg. De agenda zal tijdig aan de leden worden
gemaild.
Heb je de vijf vragen van onze voorzitter al beantwoord?
Zo ja, heel goed!
Zo nee, dan is de betreffende mail van 7 november met als titel EEN GOEDE MATCH waarschijnlijk
aan je aandacht ontsnapt. Hierbij nogmaals de 5 korte vragen. Mocht je in de gelegenheid zijn om ons
van input te voorzien dan heel graag.
1. noem eens wat (soorten) activiteiten waar jij je op zich wel voor zou willen aanmelden.
2. op welke dag(en) in de week zou jij het liefst een activiteit gepland zien?
3. hoeveel activiteiten zou de VVA per jaar volgens jou moeten inplannen?
4. Wil je zelf actief zijn?
5. Wat doen we bij het organiseren van activiteiten volgens jou goed en wat kan beter?

