
  

 

 

 

Shirts 

Ja!! De nieuwe shirts zijn binnen en ondertussen ook uitgedeeld. Op dit moment worden de tegoedbonnen voor 

de damesbroekjes uitgedeeld. Je kunt deze bon inleveren bij Diepenmaat. De nieuwe broekjes worden betaald 

uit het kledingfonds. Het is een investering voor de komende 3 jaren. Bij Diepenmaat kun je ook een officieel 

VC058 vest bestellen. De keuze is gevallen op de huidige Erima Club 2.0 vest. De prijs voor een vest inclusief 

logo van de club is €32,99. Voor kindermaten 116 t/m 164 is de prijs €29,99. Ook de clubtassen zijn via 

Diepenmaat verkrijgbaar.  
 

 

 

 

Op zaterdag 3 november kunnen bij de thuiswedstrijden in de Wiardahal 

de oude shirts ingeleverd worden. Vanaf 15:00 uur is de 

materiaalcommissie aanwezig. Graag in een plastic tas met vermelding 

van het team.  

 

 

  

 

 

Zaalwacht 

In de aanvoerdersapp zijn de taken van de zaalwacht toegelicht. Eén onderdeel daarvan is het opruimen van de 

velden na de wedstrijden. Bij nader inzien is het niet gewenst dat de zaalwacht hiervoor verantwoordelijk is. Het 

team dat het laatst op een veld heeft gespeeld, dient het veld en de overige materialen op te ruimen. 
 

 

 

Ballen 

We verzoeken jullie erop te letten dat je na een training of wedstrijd de eigen 

ballen weer in de tas stopt. Er raken met regelmaat ballen zoek. En een 

nieuwe bal kost al snel € 45,00. Deze kosten zijn voor het team.  

 

 



 

Privacy policy  

Als club beschikken wij over persoonsgegevens die onder de 

nieuwe privacy wet vallen. Daarom hebben we de afgelopen 

maanden gewerkt aan onze eigen privacy policy. Inmiddels staat 

dat document op de website. Hierin staat beschreven hoe we 

met gegegevens om gaan. Lees dit document daarom door. 

Mocht je vragen hebben, stuur een mail naar avg@vc058.nl . 

 

 

 

Lustrumfeest 

In mei 2018 was het alweer 5 jaar geleden dat VCL en DETO’82 zijn gefuseerd tot VC058. Dit is reden voor een 

feestje!. Dit zal op 2 momenten worden gevierd. Op vrijdag 2 november voor de CMV-jeugd. Van 17:00 – 20:00 

uur zal er in Wiarda flink gefeest worden onder leiding van het DJ duo MJLS. Op zaterdag 3 november wordt dit 

feest gevierd met de ABC-jeugd en de senioren, in de kantine van de Wiardahal. Het feest start nadat de 

wedstrijden van 19:00 uur zijn afgelopen. 

 

 

 

 

 



 

Ons Jubileum 

8 oktober zijn we al weer 

5 jaar Jumbo nadat we 

als C1000 zijn gestart en 

dit gaan we natuurlijk 

uitgebreid vieren met 

fantastische acties voor 

onze klanten en 

verenigingen. Deze 

zullen de komende 

weken gedeeld worden 

via de Facebookpagina 

en Instagram van VC058 

 

 

 

Vacature 

sponsorcommissie 

Sponsoring is een 

essentieel onderdeel van 

onze vereniging. Om dit 

onderdeel naar behoren 

te laten functioneren zijn 

we op zoek naar 

vrijwilligers die zich op dit 

spannende en 

belangrijke onderdeel 

willen inzetten.Lijkt het je 

leuk om in een gezellig 

team een bijdrage te 

leveren aan het werven 

van sponsoren voor de 

vereniging? Neem dan 

contact op met Gerben 

Dijkstra via 

sponsoren@vc058.n 

 

 

 

ALV 

Het is weer tijd voor de 

algemene leden 

vergadering. Dit vindt 

plaats op woensdag 21 

november om 20.00 uur 

in de bestuurskamer van 

Wiarda. Kan je niet? Dan 

graag afmelden via 

secretariaat@vc058.nl  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Sponsorkliks 

Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan VC058, zonder dat het u een cent extra 

kost! 

Reserveer een restaurant of bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd en VC058 ontvangt geld in de 

clubkas. 

 

Via de categorieën boven in het menu kunt u tevens bij diverse webwinkels zoals Wehkamp, Bol.com, Coolblue, 

Booking.com, Expedia, Zalando en vele andere webwinkels bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag 

gaat dan ook naar VC058. En nogmaals, het kost u niets extra! 

Wil je VC058 ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan de online aankopen doet via de 

SponsorKlikspagina van VC058. Een kleine moeite, voor VC058 directe inkomsten. Stel je eens voor wanneer 

alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die VC058 een warm hart toedragen. 

  

 

 

  

 

Voor in de agenda 

Dinsdag 13 november: sporthal Julianaha niet beschikbaar. Er zijn andere zalen geregeld. Schema volgt zsm. 

Woensdag 14 november: Shoeby sponsor avond.  

Woensdag 21 november: ALV om 20.00 uur in de bestuurskamer van de Wiardahal. Afmelden via 

secretariaat@vc058.nl 

 

 

 

NOJK 

Onze A, B, C en CMV jeugd doet mee aan het NOJK (Nationale Open Jeugd Kampioenschappen). Voor elk 

team worden de beste meiden geselecteerd die mogen spelen in hun leeftijdscategorie. Hoe vét is dat? De 

eerste ronde is op zaterdag 5 januari. De locaties en tijden zijn nog niet bekend. Zodra wij dit weten wordt het 

bekend gemaakt. We houden jullie op de hoogte. 

 

 

 
 
 
 



 

Grote club actie 

Ook dit jaar is de CMV weer volop bezig met het verkopen van loten voor de Grote Club Actie. Hiermee wordt er 

geld opgehaald voor de clubkas. De boekjes moeten uiterlijk 30 oktober worden ingeleverd. Dit kan bij Naomi 

tijdens de CMV training. Zodra het opgehaalde bedrag bekend is laten wij dit uiteraard aan jullie weten! 

Help het doel van jouw vereniging te behalen door zoveel mogelijk loten te verkopen. Bij 20 of meer verkochte 

loten ontvang je van VC058 een gratis entreekaart voor Bobbejaanland, Body Worlds, Avontura en/of Optisport*. 

Ook kun je een 2e artikel gratis bestellen bij masita.com.  

 

*Geldig bij Bobbejaanland, Optisport, Avontura en Body Worlds. Bij Bobbejaanland, Optisport en Avontura: 1 gratis entreekaart 

in combinatie met 1 volbetalende persoon. Bij Body Worlds: 50% korting. Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op 

www.kids.clubactie.com 

Voor de 4 beste verkopers is er een leuke verrassing. Als beloning krijgt iedereen vanaf de derde koper in je 

boekje € 0,50 per adres. 

 

 

 

 

Kom naar de VC058 Shoeby avond!  

Op woensdag 14 november vindt de Shoeby avond plaats. Deze avond is Shoeby speciaal voor clubleden 

van VC058 geopend. Neem je vrienden, opa, oma, collega's, broers, zussen, of buurvrouw mee en profiteer 

van 10% korting op het gehele assortiment. Hiermee sponsor je ook nog eens de club, want 10% van het 

verkochte bedrag gaat naar VC058.   

 

 

DETOBEACH ZOEKT NIEUWE COMMISSIELEDEN 

Hoewel we de zomer nog maar net achter ons laten, kijkt de Detobeach organisatie alweer uit naar de 10e editie 

van het Detobeach beachvolleybaltoernooi wat plaats zal vinden in juni 2019. Om het ook dit keer tot een groot 

succes te maken zijn zij op zoek naar versterking. 

Heb jij kennis van webdesign en/of Excel? Of wil je aansluiten als algemeen lid bij de organisatie van het leukste 

beachvolleybaltoernooi in Leeuwarden?Neem dan contact op via info@detobeach.nl 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Wil je niet langer die nieuwsbrief van VC058 ontvangen? stuur dan een mail naar 

communicatie@vc058.nl. Dan melden wij het emailadres af.  
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