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VoVeSa�bonuspunten�verdienen.��
Lijkt�het�je�leuk�om�VoVeSa�op�zaterdag�29�
maart�te�promoten�in�de�Poiesz,�dan�kan�je�
ons�helpen.�
Vrijdag�aanstaande�volgt�er�een�intekenlijst�
waarop�je�je�kan�inschrijven�om�op�die�
zaterdag�in�de�Poiesz�te�staan.�
�
Op�dit�moment�heeft�VoVeSa��13146�
bonuspunten.��
�
Jeugdwedstrijden/��snoep��
Tijdens�de�toernooien�van�de�jeugd�hebben�de�
kinderen�eten�en�drinken�mee�zodat�ze�goede�
prestaties�kunnen�leveren�en�lekker�kunnen�
sporten.�En�dat�is�prima.�
Maar�het�viel�ons�op�dat�er�soms�wel�erg�veel�
snoep�meegaat.��
En�als�de�één�dit�meeneemt,�wil�de�ander�dit�
ook�en�dan�nog�wat�meer.��
Wij�willen�de�ouders�vragen�om�dit�een�beetje�
binnen�beperken�te�houden.�De�kinderen�
worden�aan�het�eind�van�de�ochtend�namelijk�
erg�druk�van�alle�suikers.�
En�wees�eerlijk,�sporten�is�gezond�en�daar�
hoort�teveel�snoep�niet�bij,�toch?�
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Sportbroekjes�
De�jeugd�kan�sportbroekjes�voor�€5�bij�Karin�
kopen.��Als�het�broekje�niet�meer�past�mag�je�
hem�houden.�Daarna�heeft�Karin�misschien�
een�maatje�groter�voor�je�te�koop.�
Op=op.�
�
Sponsorbeleid�
Aan�het�sponsorbeleid�wordt�nog�gewerkt.�De�
laatste�details�zijn�het�belangrijkst.�Zodra�dit�
afgerond�is�zullen�we�langs�onze�huidige�
sponsoren�en�op�zoek�naar�nieuwe.��
�

Standen�
De�jeugd,�de�uitslagen�van�de�afgelopen�
toernooien�zijn�nog�niet�meegerekend:�
CͲjeugd�� 3e�
CV1,�niv.�6� 3e�
CV2,�niv.�5� 2e�
CV3,�niv.�4� 4e�
CV4,�niv.�2� 1e�
�
Senioren�
Dames�1� 2e�
Dames�2� 7e�
Heren� � 9e�
�
Bestuur�VoVeSa�
�
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