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Geen wedstijden en trainingen t/m 31 maart 
De Nevobo heeft alle wedstrijden tot en met dinsdag 31 maart afgelast en wij gelasten de trainingen ook af 
tot de 31e. Zie https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/12/alle-wedstrijden-t-m-31-maart-afgelast.  
 
 

Passen van shirts uitgesteld 
Dachten we eergisteren nog dat we 1 april klaar zouden zijn met het passen van de nieuwe shirts, zo 
worden we alweer ingehaald door de realiteit. Na de 31e kijken we hoe de vlag erbij hangt en maken we 
een nieuwe planning. 
 
 

Mini toernooien (cmv) ook afgelast 
In maart stonden voor de mini’s N1 t/m N6 diverse toernooien gepland. Uiteraard zijn deze ook allemaal 
afgelast. Op 22 maart stond in Rijkevoort een toernooi gepland. Dat gaat dus niet door. Als er een nieuwe 
datum voor dat toernooi komt, gaan de geplande tellers en fluiters ook mee naar die nieuwe datum. 
 
 

Jaarlijkse enquête 
In verband met de planning, teamindeling en voorbereidingen voor het seizoen 2020 - 2021 is het heel 
belangrijk dat we weten wat u gaat doen. Daarom vragen wij u om deze online enquête in te vullen voor 
zondag 22 maart. Aan de ouders van meisjes C en B het verzoek om de enquête door uw kind zelf te laten 
invullen. De senioren, jeugd en recreanten hebben een link en de mini’s hebben een aparte link! 
 
De link voor senioren, jeugd en recreanten: 
Door op onderstaande link te klikken of deze te kopiëren in een nieuw tabblad opent de enquête. Om te 
kunnen beginnen moet het volgende wachtwoord ingevuld worden: Vocala2019-2020 
https://www.thesistoolspro.com/goto/vocalaleden 
 
De link voor de mini’s: 
In verband met de planning, teamindeling en voorbereidingen voor het seizoen 2020 – 2021 is het heel 
belangrijk dat we weten wat uw kind gaat doen en wat ze van het afgelopen jaar vond. Daarom vragen wij 
u om deze online enquête samen met uw kind in te vullen voor zondag 22 maart. 
  
Door op onderstaande link te klikken of deze te kopiëren in een nieuw tabblad opent de enquête. Om te 
kunnen beginnen moet het volgende wachtwoord ingevuld worden: Vocalaminis2019-2020 
 https://www.thesistoolspro.com/goto/vocalaminis 
 



 
LET OP: Wanneer op het eind op de knop vragenlijst versturen is geklikt komt er de volgende tekst te staan: 
Bedankt voor het invullen van de enquête. Hieronder staat een advertentie. Wanneer bovenstaande tekst 
zichtbaar is, is de enquête pas echt verstuurd en kan de site gesloten worden. 
 
 

Feest Vrienden van Vocala uitgesteld 
Voor 20 maart hadden we een feestelijk programma voor de voormalige club van 50 uit Oeffelt en Beugen 
georganiseerd. Ook dat feestje voor de Vrienden van Vocala, zoals de nieuwe club nu heet, komt te 
vervallen. Geen afstel want we plannen een datum in september. Hopelijk is dan het Coronavirus de kop 
ingedrukt.  
 


