
 

 

Nieuwerkerk a/d IJssel, 19 juni 2022

 Beste,

 VV Nieuwerkerk wil in de toekomst gebruik gaan maken van een nieuwsbrief om 
hiermee actuele zaken te kunnen communiceren met onze leden, vrijwilligers, 
supporters en andere betrokkenen bij onze mooie vereniging. 

 Dit schrijven is hier een eerste aanzet toe en dit willen wij 3-ledig gebruiken:

1. Controleren van uw geregistreerde gegevens bij VV Nieuwerkerk
2. Aandacht vragen voor de aantrekkelijke glasvezelactie van Delta fiber via 

vv Nieuwerkerk met een interessant aanbod waar zowel uzelf als de 
vereniging van profiteert en de bijbehorende informatieavond van Delta 
Fiber in onze kantine a.s. dinsdagavond 21 juni 2022.

3. Opzoomeren zaterdag 2 juli 2022: vele handen maken licht werk

 Geregistreerde persoonsgegevens

Binnen VV Nieuwerkerk hebben wij van onze leden en vrijwilligers gegevens 
geregistreerd om met u te kunnen communiceren via email, post of 
telefonisch/whatsapp. Het is voor ons maar ook voor u van belang dat deze 
geregistreerde gegevens correct zijn zodat communicatie u tijdig bereikt.

Wilt u daarom onderstaande geregistreerde gegevens van u controleren en indien
nodig laten corrigeren in onze ledenadministratie. Dit laatste kan door een email 
te sturen aan: ledenadministratie@vvnieuwerkerk.nl met daarin vermeld de te 
corrigeren gegevens.

 Alle personen die deze email ontvangen staan momenteel als lid of aspirant-lid 
bij VV Nieuwerkerk geregistreerd. Mocht u het lidmaatschap bij vv Nieuwerkerk 
om welke reden dan ook willen beëindigen, kunt u dit kenbaar maken door het 
formulier op de website in te vullen: https://www.vvnieuwerkerk.nl/lidmaatschap/ 
Let hierbij op dat een lidmaatschap voor de contributie loopt van 1 juli t/m 30 juni
en jaarlijks vanaf 1 juli een nieuwe contributietermijn start.

 Aantrekkelijke glasvezelactie Delta Fiber via vv Nieuwerkerk en 
informatieavond kantine 21 juni 2022

DELTA Fiber Netwerk vertelt je graag meer over de glasvezelcampagne, het 
aanbod en de aanleg van glasvezel.

 Speciaal voor leden, supporters en anderen geïnteresseerden organiseren wij 
samen met Delta een informatieavond op de club op dinsdag 21 juni. Iedereen is 
welkom en er is volop gelegenheid om vragen te stellen. De kantine is geopend 
vanaf 19.00 uur. Van 19.30 tot 20.30 uur vindt de presentatie plaats. Na afloop 
kan je deelnemen aan onze clubactie of je vragen stellen aan de mensen van 
Delta.

 Steun de vereniging!

Om zoveel mogelijk mensen in Nieuwerkerk aan den IJssel zich aan te laten 
melden en zodoende een mooi sponsorbedrag op te halen, hebben wij de hulp 
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nodig van jullie als leden. Ik wil jullie vragen om de linkjes op de website van vv 
Nieuwerkerk te delen met de buren, familie en vrienden, en hen te vragen om 
zich via onze linkjes aan te melden.

 

Overweeg je om een Glasvezelabonnement af te sluiten? Doe dat dan via onze
vereniging. Via onderstaande link kan jij je aanmelden voor glasvezel van 
Caiway of DELTA. Onze vereniging ontvangt dan € 50,- aan sponsorinkomsten! Jij 
als nieuwe klant ontvangt €25,- op je bankrekening! Als je voor 13 juli 
inschrijft, betaal je geen aansluitingskosten t.w.v. € 650,- Belangrijk om te weten 
dat het sponsorbedrag en de eenmalige korting van €25,- alleen uitgekeerd 
worden indien je aanmeldt via onderstaande link.

 Aanmelden bij DELTA doe je hier

Aanmelden bij Caiway doe je hier

 Tot dinsdag 21 juni in de kantine van vv Nieuwerkerk

 Opzoomeren zaterdag 2 juli 2022: vele handen maken licht werk

 Het seizoen 2021 – 2022 nadert het einde en voor je het weet begint de 
zomervakantie.

Wat dan nog resteert zijn de zorgen voor ons sportcomplex, waar heel wat 
werk verricht moet worden om het weer gereed te maken voor het nieuwe 
seizoen. Schoonmaakwerk, verven, graafwerkzaamheden, kleine 
reparaties: op ons grote sportcomplex waar zeer intensief gebruik van 
gemaakt wordt valt genoeg te doen.

Wij willen dan ook een dringend beroep doen op jullie, de leden en andere 
betrokkenen bij onze club, jong en oud, maar ook jullie familie en andere 
sympathisanten van VV Nieuwerkerk, om ons te helpen bij het 
Opzoomeren. IEDEREEN kan wat bijdragen, goede wil en energie zijn 
voldoende om een mooi resultaat te kunnen bereiken. Spoor je team aan, 
of je medesupporters, want met elkaar is het nog gezelliger!

Het Opzoomeren vindt plaats op zaterdag 2 juli 2022, van 8 tot 14 
uur. Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd, koffie/thee, gebak en 
lunch zijn inbegrepen. Laat ons wel even weten of je mee-eet en of er nog 
specifieke dieetwensen zijn?

Aanmelden kan via: algemenezaken@vvnieuwerkerk.nl o.v.v. Opzoomeren 
VVN

Wij rekenen op een grote opkomst. 

Namens de onderhoudsploeg van VVN
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