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Het is al weer geruime tijd geleden dat u van ons een Nieuwsbrief ontving. Via de “Go-
Ahead Revue” hebben we getracht u van informatie te voorzien dat zullen we ook blijven 
doen. Toch zullen we zo nu en dan u ook via onze “Nieuwsbrieven” op de hoogte houden. 
 

Wat hebben we zoal gedaan dit jaar? De Vriendenclub heeft het initiatief genomen om de 
beste speler en sportiefste speler van het seizoen te benoemen, een aantal vriendenclub- 
leden beoordeelde de spelers. In juni zijn de prijzen uitgereikt.  Christiaan Scholten 
sleepte de prijs van de beste speler in de wacht. Het is een stimulans voor de spelers van 
het 1e om de herinnering en geldprijs in de wacht te slepen. In de komende Revue zullen 
we de tussenstand van dit seizoen publiceren. 
We hebben de mini-pupillen ondersteund en zullen dat ook het komende jaar blijven doen. 
Incidenteel heeft de Vriendenclub bijgedragen aan diverse activiteiten. Nu we het over de  
activiteiten hebben; helaas ging het casino bezoek niet door wegens geringe 
belangstelling. We hebben met onze aankoop 15m2 aan de tegelactie voor de kantine 
meegedaan. Ook krijgt de club via onze collectieve deelname aan de Sponsorbingo(20 
loten) maandelijks een substantiële bijdrage (ca. € 1050,- p.j.). Ook dit jaar organiseert (en 
betaald) de Vriendenclub weer de Sinterklaasviering voor onze kleinste pupillen. 
De Vriendenclubcommissie heeft besloten om de Kerstborrel dit jaar over te slaan en in 
plaats daarvan u uit te nodigen voor een borrel op de door de club georganiseerde instuif 
t.g.v. onze oprichtingsdatum: 2 december. Als Vriendenclublid krijgt u van ons een 
consumptie aangeboden, tevens zullen we op die avond een aantal leden die 12½ jaar lid 
zijn van de Vriendenclub een attentie aanbieden. 
 

Wij nodigen u via deze nieuwsbrief dan ook uit om op 2 december a.s. gewoon naar het 
clubhuis te komen, aanvang is 20.00 uur, kom gewoon even gezellig bijpraten en de 
oprichting van DVV Go-Ahead vieren . 
 

Ook dit jaar krijgt u weer een eindejaars-attentie van de Vriendenclub, in voorgaande jaren 
kreeg u o.a. een paraplu en een mok. Dit jaar hebben we voor iets anders gekozen, dus 
let in de week vóór Kerst op uw brievenbus. 
 

Nieuwe Vriendenclubpasjes.  
Sommige leden zijn hun pasje kwijt. De commissie heeft besloten dat we iedereen een 
nieuw pasje sturen. Daarmee vervallen de oude. We hebben een nieuw ontwerp laten 
maken en voor eind van dit jaar heeft iedereen een nieuw pasje thuis. 
Ons ledenaantal loopt stapje-voor-stapje terug. Jammer want we doen veel goede dingen 
voor de club.  Momenteel hebben we nog 88 leden. E.e.a. houdt wel in dat er minder geld 
beschikbaar is omdat simpelweg de inkomsten minder zijn. Toch hebben we voor volgend 
jaar een casino bezoek in mei op het programma staan en natuurlijk de 1000 piek 
verloting. Evenals in 2009 zullen we “de 1000-piek” in 2010 weer doen na afloop van de 
eerste thuis competitiewedstrijd van het eerste, na de winterstop. Dat is op 28 februari na 
de wedstrijd tegen Holten. Reserveer dus alvast die zondagmiddag! 
 
 Belangrijk: Krijgt u deze nieuwsbrief over de post? en heeft u een emailadres??  Mail dat 
dan even naar:w.h.ellenbroek@home.nl ,wijzigt uw emailadres geef dat dan svp ook door. 
 
                 >>>> KIJK EVEN (en regelmatig) OP DE INTERNET SITE VAN DE CLUB;  www.go-ahead.nl 
De Vriendenclub ondersteunt de club financieel maar ook:  de jeugdteams , het  1e team, maar ook bij 
activiteiten. De leden worden vermeld op het bord in het clubhuis,voor informatie en/of aanmelding kunt 
u terecht aan de bar van het clubhuis of via www.go-ahead.nl. 


