NIEUWSBRIEF
HEEL EVEN TERUGKIJKEN...

Voordat we vooruitkijken naar hopelijk
weer een mooi en sportief nieuw voetbalseizoen, willen we toch even terugblikken
op afgelopen seizoen. Want wat een
topseizoen hebben we gehad als club! We
vierden onze 60e verjaardag, verschillende
jeugdteams werden kampioen, er werd
een geweldig jeugdkamp georganiseerd
en ons 1e elftal werd na 33 jaar eindelijk
weer kampioen, waardoor ze dit seizoen in
de 3e klasse uit zullen komen!

NUMMER: 1

VOETBALVERENIGING IRENE’58 DEN HOUT

SEIZOEN
2018/2019

ONS 1e!

Het 1e elftal van Irene’58 speelt dit jaar in de 3e klasse.
Met een nieuwe trainer, Paul van Dijk, gaan ze er dit jaar
weer vol voor! Wil je ons 1e aan gaan moedigen?
Hier vind je het programma voor de komende weken:
26 augustus
02 september
08 september
15 september

Groen-Wit 1 - Irene '58 1
Terheijden1 - Irene '58 1
Irene '58 1 - DHV 1
Irene '58 1 - RFC 1 (ZA)

14:30 uur
14:30 uur
17:00 uur
17:00 uur
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NIEUWE STRUCTUUR

Er is besloten om vanaf het seizoen 2018/2019 met commissies te gaan werken. Voorgaande jaren waren er twee
besturen: een hoofdbestuur en een jeugdbestuur. Vanuit
deze twee besturen werden alle zaken binnen de vereniging besproken en werden er besluiten genomen. Vanaf
dit seizoen zullen er meerdere commissies zijn, zoals
bijvoorbeeld een kantinecommissie, scheidsrechterscommissie, kledingcommissie, accommodatiecommissie,
jeugdcommissie, enz. Voor een aantal commissies zoeken
we nog mensen. Heb je vragen over deze nieuwe structuur
binnen de vereniging of wil je je graag aanmelden voor
een commissie? Dan kun je terecht bij Niek de Jongh
(tel. 0162-452762 of hoofdbestuur@irene’58.nl)

Vanaf 15 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Wij als voetbalvereniging hebben hier ook mee
te maken. Als Irene’58 vinden we het erg
belangrijk dat er zorgvuldig om wordt gegaan
met de persoonsgegevens die bekend zijn
binnen de club. Als vereniging gebruiken we
graag foto’s en/of video’s voor onze website,
sociale media, kantine en bijvoorbeeld deze
nieuwsbrief. Door de nieuwe AVG zijn wij
verplicht om toestemming te vragen aan de
personen die op deze foto’s staan. In de
bijgevoegde brief kun je toestemming geven
voor verschillende zaken aangaande de AVG.
Help ons mee om ons te houden aan de AVG.
Vul dit formulier zo snel mogelijk in en lever het
in bij de kantine.
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WEBSTRIJDBALLEN

Elk team van Irene’58 speelt haar wedstrijden met een
speciale, nieuwe wedstrijdbal. De bal is in opdracht van
KLUSSENDAG
de Eredivisie ontworpen door Johnny de Mol en elf door
25 augustus vanaf
hem geselecteerde kinderen. De kinderen komen uit alle
9:00 uur organiseren we
hoeken van Nederland en vormen samen een bont en
weer een klussendag!
sportief gezelschap met één gemene deler: liefde voor voetbal.
Kom je meehelpen?
De nieuwe wedstrijdballen zijn aangeboden door:
Martens Beheer Den Hout BV
KLEDING DELEN MAG!
JO-8 & -11 ZIJN OP ZOEK!

We zijn op zoek naar jongens
en meisjes voor de ploegen
met onze jongste voetbaltalenten.
Wil jij spelen bij één van deze
gezellige en fanatieke teams?
Meld je dan aan via www.irene58.nl
of jeugdcommissie@irene58.nl

Zijn jullie weer toe aan nieuwe
teamkleding? Heb je een bedrijf
dat wel erg mooi zou staan op
een nieuw tenue of trainingspak
van een heel voetbalteam?
Neem contact met ons op via
shop@irene58.nl / 06-30176060.

SPONSORING

Zoals elke vereniging kunnen wij niet zonder sponsors. Allereerst
onze grote dank aan alle trouwe sponsors die onze club al jarenlang steunen. Ben je ook geïnteresseerd in sponsorschap voor
onze vereniging? Neem contact met ons op!
Via hoofdbestuur@irene58.nl of spreek Niek de Jongh even aan.

NIEUWSBRIEF Maandelijks zal er een nieuwsbrief verschijnen.
Deze wordt automatisch digitaal toegestuurd aan ieder Irene’58 lid
of is terug te lezen via onze website.

Heb je mooie foto’s van de voetbal,
hebben jullie echt een topwedstrijd
gespeeld, of juist ontzettend slecht?
Heb je een wedstrijdverslag, een leuk
idee of wil je gewoon iets delen met
de hele vereniging? Stuur dan een
bericht naar communicatie@irene58.nl
of stuur een appje naar 06-30176060.

ALV

Op vrijdag 26 oktober om 20:00 uur is de
algemene ledenvergadering in de kantine.
We stellen je komst zeer op prijs.

WWW.IRENE58.NL

