UITGAVE 2, AUGUSTUS 2019

Barkeepers gezocht

Zeskamp in Oeffelt
Op 31 augustus 2019 staat er een nieuw
evenement in de planning. Op deze zomerse zaterdag organiseert Vocala een Zeskamp 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!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om een aantal keer
per seizoen op zaterdag in Beugen de bar
te bemannen. We werken in clusters van
ongeveer 2,5 uur.
Wil jij je favoriete team aanmoedigen en
tegelijkertijd een steentje bijdragen aan
het runnen van onze club, dan ben jij de

aangewezen persoon. Voel jij je geroepen
mail dan naar milou-fransen@hotmail.com.
Zodra het definitieve programma bekend
is gaan we bekijken hoe we de indeling
kunnen maken. Hoe meer mensen zich
aanmelden, des te minder vaak we een
beroep op je hoeven je toen. Aanmelden
betekent natuurlijk ook een uitnodiging voor
het supergezellige vrijwilligersfeest!

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.

Inschrijflijst voor activiteiten
De activiteitencommissie gaat werken met een activiteitenlijst. Alle leden schrijven
daarop in voor minimaal twee activiteiten. Deze lijst komt op vrijdag 20 september
vanaf 20.30 uur (tijdens de ledenvergadering) in de Slaterthal in Beugen te hangen.
Je kunt zelf twee activiteiten kiezen die je leuk vindt en waarbij je wilt helpen.
Wil je aan geen enkele activiteit meehelpen
dan kun je dat afkopen voor 30 euro per
activiteit. Wanneer jij je niet inschrijft, wordt
je ingedeeld bij een activiteit waarvoor zich
nog niet voldoende leden hebben aangemeld. De commissie deelt je dan naar eigen
goeddunken in.
Leden die al één of meerdere functie(s)
vervullen binnen Vocala (denk aan bestuur,
commissie, trainer, coach) hoeven niet bij
activiteiten te helpen en uiteraard ook niets
af te kopen. Voor leden tot en met 16 jaar

Save the date
• In de week van 19 augustus beginnen de trainingen weer.
• 15 september: Presentatiedag/
oefenwedstrijden Vocala teams van

geldt dat zij voor een activiteit worden ingedeeld door de commissie. Zij hoeven zich
dus niet in te schrijven of af te kopen.
De activiteiten zijn uiteraard niet dorpsgebonden. Het kan dus zijn dat je woont in
Rijkevoort en bij een activiteit in Oeffelt gaat
meehelpen.

Inschrijven doe je door te mailen naar zeskampoeffelt@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.

Commissie Activiteiten: Veronique jilesen,
Milou Fransen, monique Hermans en Petra
Kleijn

Vocala op internet
11 - 14 uur.
• Ledenvergadering op 20 september vanaf 19 uur.
• Start van de competitie op 21
september.

Volg www.facebook.com/vvvocala en
check regelmatig de site www.vocala.nl
voor belangrijjke mededelingen. De Facebookpagina is al in de lucht. De site wordt
nu gevuld met tekst en zal in de loop van
augustus opengesteld worden.

