
Fusie Vocala een feit
Na ruim anderhalf jaar hard werken door de diverse leden en andere vrijwilligers van 
en rondom de drie clubs, werd op 5 juli 2019 bij de notaris de handtekening gezet 
onder de oprichtingsacte van Vocala. Op dat zelfde moment zijn ook Achilles, Argos 
en Luctor opgeheven.

Ledenvergadering op 20 september
Het houdt echter nog wel in dat er een laat-
ste Algemene Ledenvergadering (ALV) ge-
houden moet worden. Ook moet de nieuwe 
club een ALV houden. We hebben bedacht 
om dit op dezelfde dag te organiseren. 
Vrijdag 20 september gaan we dat doen: 
van 19.00 tot 20.00 uur houden alle clubs 
in Beugen de laatste ALV op drie verschil-
lende locaties/zalen. Daarna gaat iedereen 
naar de Slaterthal. Om 20.30 begint daar de 
eerste ALV voor Vocala. 
Uiteraard wordt dat een feestelijke verga-
dering. De uitnodiging volgt maar reserveer 

alvast de datum in je agenda.

Tijdelijk bestuur
Vocala heeft een tijdelijk bestuur bestaande 
uit de drie ‘oude’ voorzitters; Petra Klein, 
Bart Haerkens en Paul Kempen aangevuld 
met Loes Alofs. Tijdens de eerste ALV dra-
gen we dit bestuur voor en bij goedkeuring 
door de leden worden zij definitief geïnstal-
leerd.

Bestuur: Loes Alofs, Petra Kleijn, Bart Haer-
kens en Paul Kempen

Nieuwe club, 
nieuw logo
En zo hoort het. En natuurlijk met nieuwe 
kleuren: petrol, wit en zwart. Die zijn af-
geleid van de bestaande kleuren, volgens 
de ontwerpster Vera Thijssen. Zij en twee 
andere ontwerpers hebben concepten 
gepresenteerd. Uiteindelijk is dit model 
gekozen. Overigens heeft Vera dit logo 
geschonken aan Vocala, waarvoor we haar 
zeer dankbaar zijn. De komende tijd ga je 
dit logo steeds vaker tegenkomen. Allereerst 
op de site en facebook en later op andere 
verschijningen. Bijvoorbeeld op de shirts. 
Het komende seizoen spelen we nog in 
de oude shirts en we streven ernaar om in 
2020 – 2021 nieuwe tenues te hebben.
Vera, nogmaals bedankt jouw inzet.

Commissie Communicatie: Patricia 
Hendriks, Evelien Jansen en Paul Kempen

Zeskamp in Oeffelt
Op 31 augustus 2019 staat er een nieuw 
evenement in de planning. Op deze zomer-
se zaterdag organiseert Vocala een Zes-
kamp voor jong en oud! Tijdens de zeskamp 
daag je de andere teams uit op o.a. een 
stormbaan, met blind volleybal, swing ‘m 
off en meer te gekke spellen. De Zeskamp 

wordt natuurlijk met een feestavond met DJ 
afgesloten!

Inschrijven kan vanaf nu
Om 16 uur start de zeskamp op Sportpark 
de Hogehoek in Oeffelt. De teams bestaand 
uit 6 tot 10 personen waarvan er minimaal 
vier 16 jaar of ouder zijn. De inschrijfkosten 
bedragen €45 per team en je krijgt €10 

korting als je voor 1 augustus inschrijft! 
Inschrijven doe je door te mailen naar zes-
kampoeffelt@hotmail.com. Meer informatie 
vind je op Facebook: www.facebook.com/
zeskampoeffelt.

Commissie Activiteiten: Christel Broeren, 
Laura Broeren, Sil Broeren, Lotte Roelofs, 
Tessa Tijssen en Petra Kleijn.

Foto: Paul Kempen (l) en Bart Haerkens (Petra Kleijn ontbreekt op de foto).

Save the date
• Ledenvergadering op 20 september
• Start van de competitie op 21 sep-
tember 
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Vocala kamp 2019

leuk en geslaagd kamp. We zien jullie graag 
weer van 8 t/m 10 mei 2020 in Ommel voor 
het volgende kamp.

Commissie Activiteiten: Patricia, Milou, 
Veronique, Frauke, Kristel, Veronique, Esther, 
Wilma, Iris en Petra Kleijn.

Colofon
Kopij mail je naar communicatie@
vocala.nl

Website: www.vocala.nl
Facebook: www.facebook.com/
vvvocala 

Website en facebook worden vernieuwd

Op 24 mei was het dan zover: het eerste 
gezamenlijke kamp met het nieuwe Vocala. 
Om 18 uur vertrokken de aspiranten en 
mini’s vanaf de sporthallen in Beugen, 
Oeffelt en Rijkevoort naar de kamplocatie 
in Ommel. Nadat iedereen zijn slaapplaats 
had gekozen en de bedden opgemaakt 
waren kon het kamp beginnen.

Het thema van het kamp was YouTube. Alle 
kinderen werden door middel van een spel 
ingedeeld in groepen met een naam van 
een bekende vlogger. Tijdens het kamp 
werd er door de groepen onder andere 
een eigen platvorm en een ‘prank’- video 
gemaakt. Er werden diverse spellen gedaan 
en voor de aspiranten was er een spook-
tocht.

Zondag 26 mei om 15 uur konden de 
kinderen weer opgehaald worden bij de 
kamplocatie. Het dansje en het kamplied, 
dat tijdens het kamp ingestudeerd was, 
werd getoond aan de ouders. Hierna vertrok 
iedereen naar huis.

Volgend kamp 8 mei 2020
Wij als kampcommissie vonden het een 

Als je een nieuwe huisstijl hebt en een 
nieuwe naam dan ontkom je er niet aan 
om je site en facebook aan te passen. En 
zo geschiedde het: Anton en Harm zijn de 
komende weken druk met de bouw van 
www.vocala.nl. Maar misschien nog wel be-
langrijker, de facebook pagina. Daar komst 
vooral het actuele nieuws en berichten op 
en op de site de wat meer statische gege-
vens zoals de teamindeling, beleidsplan of 

het handboek van Vocala. Het handboek is 
overigens een aanrader om te lezen van-
wege de praktische zaken die er allemaal 
in staan. 
De facebookpagina staat al online: www.
facebook.com/vvvocala. De site is in augus-
tus klaar.

Commissie Communicatie: Harm Wouters, 
Anton Cocu, Paul Kempen


