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Hallo Vriendenclubleden, 
 
De afgelopen jaren hebben we u telkens verrast met een eindejaarscadeautje. Soms 
was dat een staats- of kraslot maar soms een sleutelhanger met lampje, een pen of iets 
dergelijks. Ditmaal heeft de commissie besloten om het jaar 2016 een keertje over te 
slaan. Het wordt namelijk steeds moeilijker om iets leuks te vinden tegen een 
acceptabele prijs! 
 
Afgelopen jaar hebben we de club en groepen binnen de club (jeugd) ondersteund met 
financiële bijdragen. Ook hebben we een aantal leden kunnen verrassen (door loting) 
met een attentie van één van de gewonnen prijzen uit de Vriendenloterij, waar wij, zoals 
u weet collectief aan meedoen. De kleinere prijsjes die wij daarin winnen geven we aan 
u door. Ook de club ontvangt door onze deelname een fors bedrag, op jaarbasis van, 
ca.€ 2000,00. 
De Vriendenclub wil voor komende periode graag meedenken met de club mbt een 
bijdrage, denk daarbij aan het te vernieuwen deel van het dak maar ook aan 
bijvoorbeeld audio/tv apparatuur in het clubhuis. 
 
Aangezien we geen kosten hebben gemaakt mbt het eindejaarscadeau zullen we bij de 
komende “1000-piek” verloting een extra prijs, 3e prijs, toevoegen aan de prijzenpot die 
geldt voor alle vriendenclubleden die op dat moment lid zijn. 
De commissie heeft dan ook besloten om de eigen verloting te handhaven. Alle 
vriendenclubleden maken daarom kans op een mooie geldprijs van € 300,- en een 
troostprijs van € 100,- en een (eenmalige) extra prijs van € 75,00. 
 
U krijgt begin januari een nieuwsbrief met een uitnodiging voor de 1000-piek verloting. 
 
Voor nu daarom: 

Voor alle leden van de Vriendenclub 
fijne feestdagen en een goede 

jaarwisseling. 
 
 
En…….We zien u toch ook op de nieuwjaarsbijeenkomst van de club op zondag 8 
januari 2017, 15.00 uur? (aansluitend aan de oliebollencup) 
 
 
 
               >>>  Kijk regelmatig op de INTERNET SITE VAN DE CLUB;  www.go-ahead.nl    <<< 

 

Met uw steun  kan de Vriendenclub de club financieel ondersteunen een substantieel deel van uw bijdrage gaat naar de 

club maar ook naar :  de pupillenteams , het  1
e
 team en diverse activiteiten. Leden worden vermeld op het bord in het 

clubhuis,voor informatie of aanmelding kunt u terecht aan de bar van het clubhuis of via www.go-ahead.nl. Commissie 

bestaat uit Christien Wesselink, Theo Ellenbroek, Mark v.d. Heuvel, Klaas Haak, Willem Ellenbroek. 
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