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ALV 2020 op vrijdag 6 november.
Op vrijdag 6 november houden we de algemene ledenvergadering in Café/zaal
Fons Schobben te Brunssum. Aangezien we geconfronteerd zijn met nieuwe
beperkingen, waardoor er momenteel maar met maximaal 30 personen aanwezig
mogen

zijn,

zoeken

we

momenteel

naar

de

beste

aanpak

in

deze.

Hierover

communiceren we zo snel mogelijk per E-mail, sociale media en website.

Corona update:
Door de aanhoudende Corona problematiek hebben we de kantine in ieder geval
weer moeten sluiten tot minimaal 20 oktober. Er zijn tevens geen bezoekers
toegestaan

op

het

sportpark

tijdens

trainingen

en

wedstrijden.

Wij

vragen

leden, ouders en familie om het opgestelde protocol na te leven, zodat we op
een verantwoorde manier onze hobby (voorlopig) kunnen blijven uitoefenen,

DAOS en R.K.V.V. de Leeuw slaan de handen ineen.
Als bestuur kunnen we met trots melden dat we, na een tweetal bijeenkomsten
met trainers en leiders een samenwerking zijn aangegaan met DAOS om samen
stappen te gaan zetten met onze jeugdopleiding. Aangezien we een vereniging
zijn die het van de eigen jeugd moet hebben, zijn we als bestuur van mening dat
we hierin ook moeten investeren. Komende week zal hierover een uitgebreide
publicatie plaatsvinden.

Grote Clubactie 2020.
Wij willen jullie ook nogmaals attenderen op de Grote Clubactie die momenteel
loopt en waarmee jullie de vereniging kunnen ondersteunen. De Grote Clubactie
loopt nog tot eind november, juist in deze tijd kunnen we alle hulp heel goed
gebruiken. Loten kunnen gekocht worden via onderstaande link:
https://clubactie.nl/lot/de-leeuw-rkvv/4895148
Ieder

lot

dat

men

verkoop

aan

bv

opa

en/of

oma

of

ouders

helpt

ons

als

vereniging enorm.
Loten kunnen alleen via de link worden gekocht of een ingevuld boekje met
rekeningnummer. Heb je vragen of wil je een boekje inleveren?
Neem dan contact op met Dave Trajdos via 0641853372. Onze dank is groot!
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Woord van dank!
Via deze weg willen we iedereen bedanken die ondanks de moeilijke tijd
waarin we zitten de club blijven steunen. Sponsoren blijven ons trouw en we
hebben zelfs in Coronatijd veel nieuwe sponsoren mogen verwelkomen, alle
sponsoren krijgen uiteraard ook nog de aandacht en wanneer het kan zullen
we ook de sponsoravonden gaan opzetten.
Iedereen volgt de opgestelde protocollen waardoor de bal blijft rollen. Ook
bedanken we onze collega voetbalverenigingen uit Brunssum aangezien we
elkaar afgelopen periode veelvuldig hebben opgezocht en geholpen waar
mogelijk.
Onze vrijwilligers hebben de afgelopen periode keihard gewerkt op en voor
onze club, hiervoor zijn we hen eveneens zeer dankbaar voor.

24e VV de Leeuw jeugdtoernooi.
Op zaterdag 12 & zondag 13 juni zijn we voornemend om de 24ste editie van het
VV de Leeuw jeugdtoernooi te organiseren (mits de Corona problematiek dan
onder controle is).
Nadat we de 23e editie helaas hebben moeten annuleren, hopen we in 2021 weer
een succesvol toernooi te organiseren aldus voorzitster van het jeugdtoernooi
Kelly Brinkman.

We hopen als bestuur dat we iedereen weer snel mogen verwelkom op ons
sportpark en het allerbelangrijkste in deze periode:
Blijf gezond en let een beetje op elkaar!
Het bestuur van R.K.V.V. de Leeuw
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