
 

 

We gaan weer voetballen! Op zaterdag 
4 september aanstaande gaat de 
bekercompetitie weer beginnen voor de 
meeste teams binnen onze vereniging. 
Klik op de volgende link voor het 
speelschema van de VIOS teams  
https://www.viosvaassen.nl/wedstrijden 

 
 

 

 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief vanuit het bestuur van c.s.v. VIOS. De nieuwsbrief wordt per 
mail verstuurd naar alle VIOS leden waarvan wij het juiste e-mailadres hebben. Tevens 
plaatsen we deze op de VIOS-website. Heb je als VIOS lid geen mail ontvangen?                    
Geef je e-mailadres dan door via ledenadministratie@viosvaassen.nl en dan ontvang jij in het 
vervolg ook de nieuwsbrief in je mailbox. 
 
Ben je verhuisd? Heb je een ander telefoonnummer? Geeft dit dan gelijk door via 
ledenadministratie@viosvaassen.nl zo houden wij ons bestand up-to date en kunnen wij je 
bereiken als dat nodig is.  

 

  Bekercompetitie 
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VOG 
Veiligheid van onze leden staat voor VIOS op wat voor 
manier dan ook voorop. VIOS zal dan ook van iedereen 
een VOG verlangen, van vrijwilligers die in zijn/haar 
functie (in)direct te maken heeft met minderjarigen, 
mensen met een verstandelijke handicap of andere 
kwetsbare groepen. Een VOG staat ook wel bekend als 
een ‘bewijs van goedgedrag’.   

Het is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op intimidatie 
binnen de club te verkleinen. Voor vrijwilligers en leden van een sportvereniging is het 
aanvragen van een VOG gratis. Wordt er een VOG voor je aangevraagd, dan zal je via  
secretraris@viosvaassen.nl worden geïnformeerd. Natuurlijk mag je ook zelf alvast je 
voorletters en achternaam naar dit mailadres sturen, als je weet dat er een VOG voor je 
aangevraagd gaat worden. 

 

 

 

 

 

MUZIEK 

Vanaf vandaag kan je bij de kantine je ‘playlist’ in leveren voor gezellige en leuke muziek 

voor op ons VIOS terras. Je kunt denken aan het ‘foute uurtje van het 1e’ óf ‘De Gouden 

Uren van de Dames’.  

Dit betekent dus ook dat eigen mee gebrachte muziek niet meer afgespeeld mag worden op 

het VIOS terras. In de kleedkamers kun je gerust naar je eigen -team- muziek luisteren. 
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Algemene Ledenvergadering (ALV) 
In de laatste nieuwsbrief werd vermeld dat 
de Algemene Ledenvergadering gepland 
staat op 18 oktober 2021, helaas dit hadden 
wij fout, het moet zijn: maandag 25 oktober 
2021. En hiervoor nodigen wij je graag van 
harte uit! De ALV vindt plaats in De Rank 
aan de Torenstraat in Vaassen. Noteer dus 
25 oktober in je agenda voor de ALV van 
VIOS. Verder informatie over ALV wordt 
later gedeeld 
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DOELEN 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
GEZOCHT vrijwilligers die de kantine eens per 4 weken willen schoonmaken. 
De kantine wordt elke week schoongemaakt door 1 van de 4 schoonmaken ploegen die 
samen per toerbeurt ééns in de 4 weken aan de beurt zijn. Voor ploeg 3 zijn twee vacatures 
vrij. Het schoonmaken duurt per ochtend ongeveer 2 tot 2½ uur, inclusief een half uurtje koffie 
drinken. Wie heeft er eens in de vier weken een maandagochtend vrij en helpt mee? Je kunt  
Melden bij Wim van de Maten via w.maten45@upcmail.nl óf via 0578-571365 
 
 

Openingsfeest 
Helaas heeft de organisatie, van het VIOS 
Openingsfeest op 18 september a.s., moeten 
besluiten om deze feestelijkheden door te schuiven 
naar een nader te bepalen datum. De opgelegde 
maatregelen bieden helaas geen mogelijkheden 
om voor iedereen een optimaal feest te 
organiseren.  
 
Jullie hebben van ons een bedankkaart ontvangen 
met daarop de belofte te trakteren op een gratis 
drankje! 
Dit willen we jullie uiteraard niet ontnemen... tot 1 
november kan de kaart in de kantine ingewisseld 
worden! 
 
Wanneer de nieuwe datum voor het feest bekend is 
zullen wij jullie tijdig informeren! 

 

 

DOELEN 

Vanuit het bestuur het vriendelijke verzoek om 

de doelen op dat veld te laten staan, waar ze 

staan. Als de doelen worden verplaats naar 

andere velden, worden ze beschadigd en gaan 

ze kapot, wat weer extra kosten met zich mee 

brengt voor reparatie. 

25 oktober 2021 

De Rank In Vaassen 
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WEDSTRIJDSECRETARIAAT 
Nu het voetbalseizoen weer gaat beginnen, betekent dit ook dat er diverse vrijwilligerstaken 
weer ingevuld moeten gaan worden, zo ook het wedstrijdsecretariaat. Op elke zaterdag, 
tijdens de competitie zoeken wij vrijwilligers, die van 12.00 uur tot 17.00 uur het secretariaat 
willen bemannen. Naast dat je een leuke middag hebt, van de zijlijn van de wedstrijden kunt 
genieten, ontvang je de trainers en scheidsrechters. Beantwoord je zover mogelijk de vragen, 
breng je thee in de rust naar de teams en controleer je het wedstrijdformulier. Je kunt je ook 
aanmelden als duo. Gezellig samen met een vriend of vriendin! Meer informatie? Neem dan 
contact op met Janneke Brugman via secretaris@viosvaassen.nl. 

 

 

 

 

 

 

Op 25 september aanstaande, 18.45 uur, bij onze partnerclub Vitesse de 

wedstrijd: 

VITESSE     /      FORTUNA  

                        SITTARD 

 

 

 

Je kan hiervoor kaarten reserveren á € 10,-- per stuk. Van elke verkochte kaart gaat er € 2,50 
rechtstreeks naar VIOS!! Binnenkort krijg je een link, via deze link kun je kaarten bestellen. 
Hoe leuk is het om samen met je team naar deze wedstrijd te gaan! Hou 25 september dan 
ook gereserveerd in je agenda! 

 

 

 

 

 

 

MET SPORTIEVE GROET, A.I. BESTUURSLEDEN C.S.V. VIOS 

Arjan Hummel, voorzitter (voorzitter@viosvaassen.nl)  

Jesse de Vlugt, penningmeester (penningmeester@viosvaassen.nl)  

Janneke Brugman, secretaris (secretaris@viosvaassen.nl)  

Arwolt Brummel, jeugdvoorzitter (jeugd@viosvaassen.nl) 

Mariska Thijsen, PR, activiteiten en evenementen (activiteiten@viosvaassen.nl)  

Harro Menkhorst accommodatie (accommodatie@viosvaassen.nl)  

Bart Dijkstra, voetbalzaken (voetbalzaken@viosvaassen.nl ) 

START NIEUWE SEIZOEN 

Op 17  september aanstaande gaan de spelers van de teams 

JO07, JO08, JO09, JO10 en MO10 een wedstrijd spelen tegen 

de mannen en de vrouwen van het eerste!  

Om 18.30 uur zal gestart worden met een gezamenlijke 

warming-up. De spelers én hun ouders worden verwacht om 

18.15 uur. Natuurlijk zal een welkomstwoordje van onze a.i. 

voorzitter, Arjan Hummel niet ontbreken. We hopen op een 

gezellige en sportieve avond. 


