Editie: Maart 2020

Nieuwe tenues voor Vocala
De komende weken kun je Petra Kleijn en Loes Alofs verwachten op jouw training. Ze hebben de pas-shirts
van Van Neerven ontvangen en kunnen nu aan de slag om bij iedereen de maat op te nemen. Het seizoen
2020-2021 kun je dan in het nieuwe tenue starten. De pas-sessie is uiterlijk 1 april klaar.

Wedstijden en trainingen afgelast vanwege Coronavirus
Langzaam begint iedereen hinder te ondervinden van het Coronavirus. Het is belangrijk dat iedereen de
hygiëneregels volgt die het RIVM en de GGD hanteren. Lees verder.
De Nevobo heeft alle wedstrijden tot en met maandag 16 maart afgelast en wij gelasten de trainingen af
tot en met dinsdag 17 maart. Zie https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/11/wedstrijden-noordbrabant-t-m-maandag-afgelast. 17 maart volgt nieuwe informatie over de wedstijden en trainingen.

Einde trainingen
18 april wordt bij de Nevobo alweer de laatste competitieronde bij gespeeld. We trainen daarna nog
ongeveer een maand door. Wil je weten tot wanneer jij traint? Lees dat hier.

Eindfeest
Elk jaar op de laatste competitiedag houden we een erg gezellig eindfeest. De organisatie is druk bezig met
de voorbereidingen en de locatie is bekend, Slaterthal in Beugen, en de DJ geboekt. Op deze avond worden
ook alle kampioenen gehuldigd. Sla zaterdag 18 april alvast op in je agenda. We beginnen rond de klok van
acht uur. Ook ouders en familieleden van de kampioenen worden verwacht zodat we er samen een
gezellige happening van maken. Enne…, zeker niet onbelangrijk: Alle bezoekers krijgen twee
consumptiebonnen G-R-A-T-I-S.
Een speciale uitnodiging gaat uit naar alle recreanten. We zien jullie ook graag op het eindfeest.

Enquête
Bij het naderen van het einde van het seizoen gaan de TC’s (technische commissies) van de mini’s en de
senioren weer aan de slag met de teamindeling. Voor 1 juni moeten we de teams weer doorgeven aan de
Nevobo en voordat ze dat kunnen doen, moeten ze weten wie blijft volleyballen. Onder andere daarvoor
kun je binnenkort een uitnodiging ontvangen. De enquête kun je online invullen. Doe dat direct als je de
uitnodiging ontvangt zodat de TC ook snel met indelen kan beginnen.

Paasactie in Beugen
Op 11 april houdt Vocala de jaarlijkse paasactie in Beugen. Iedereen die is ingedeeld om mee te helpen
dient om 9.30 uur aanwezig te zijn in de Slaterthal in Beugen. Moet jij meehelpen? Bekijk hier de
medewerkerslijst.

E-mailadres veranderd? Even doorgeven.
Door de aanleg van glasvezel krijgen veel inwoners een nieuw e-mailadres. Is jouw e-mailadres of andere
persoonlijke gegevens gewijzigd, geef dit dan direct door aan Charl Hermans:
ledenadministratie@vocala.nl.

Veel vacatures
We blijven de oproep om je aan te melden als vrijwilliger herhalen, want zonder hen kunnen we de club
niet draaiende houden. Dit is dan ook echt een wanhopige oproep aan alle leden en de ouders van de
leden. We hebben verschillende eenmalige taken die circa 4 uurtjes van je tijd kosten. Je hoeft er geen
kennis van volleybal voor te hebben, alleen gezond verstand. Je hoeft er zelfs geen lid van de club voor te
zijn! Wat zijn nou 4 uurtjes per jaar?!? Laat even weten als je wat wilt doen. Mail het naar
secretariaat@vocala.nl we nemen dan contact met je op. Alvast bedankt. Je doet er veel leden een groot
plezier mee.

