NIEUWSBRIEF 2
SEPTEMBER ‘ 18

SPORTIEF.
Voor alle spelers en trainers breekt het moment stilletjes aan. De competitie wordt dit weekend
officieel op gang getrapt voor de meeste ploegen. De dames ontmoeten onmiddellijk de
titelkandidaat bij uitstek Ruvo Ruddervoorde, en moet het reeds met een aantal afwezigen
stellen. Aan de ouders, oma’s, opa’s, tantes nonkels, neven, nichten, vrienden en vriendinnen
vragen we in ieder geval om uw kinderen te komen aanmoedigen. Van de allerkleinsten naar
de oudsten .

LIDGELDEN.
Wie het lidgeld nog niet betaald heeft vragen we beleefd dit dringend in orde te stellen. Het
lidgeld voorziet immers ook de verzekering vanuit de bond. Bij eventuele blessures hoeft een
aangesloten lid zich dan ook geen zorgen te maken rond de administratieve rompslomp.

KIPPENFESTIJN.
Een nieuw seizoen, een nieuwe start en uiteraard mag ook de klassieker der klassierkers niet
ontbreken. Op vrijdag 19-10-’18 nodigen we u en uw partner alvast uit voor het jaarlijkse
kippenfestijn. We hopen u alvast opnieuw te mogen verwelkomen.

SPREUK VAN DE WEEK.
Niemand kan een band hebben met zijn naaste als hij niet eerst een band met zichzelf heeft.

KOM OP TEGEN KANKER.
Op initiatief van InBtween zullen er azalea’s te koop staan in de Hazebeek ten voordele
van “ Kom Op Tegen Kanker “. Kleuren zijn roze, wit en rood en kosten € 7,00.
De opbrengst gaat integraal naan de actie “ Kom Op Tegen Kanker “.

KALENDER
Zaterdag 15 – 09 – 2018
DAMES A – Derde Provinciale B
VT KOKSIJDE – Ruvo Ruddervoorde
18u30
BELOFTEN - Derde provinciaal B
VT KOKSIJDE – Ruvo Ruddervoorde
17u00
U13 Jongens – Regionaal B
VT KOKSIJDE – Volley Team Diksmuide
16u30
U15 Meisjes – Provinciaal B
VT KOKSIJDE – VKT Torhout A
14u30
U15 Meisjes – Regionaal D
VT KOKSIJDE – Volley Team Diksmuide
14u30
U13 Meisjes - Regionaal E
VT KOKSIJDE – Volley Team Damme vzw
14u30

Namens het bestuur van VT KOKSIJDE
Christophe, Danny, Fernand, Peter, Alain, Sven, Dieter, Freddy, en Patje.

ONE TEAM – DREAM TEAM

