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Glitter & Glamour Ball
Na weken van voorbereiding voor de 2e editie van ons thema feest Glitter en Glamour Ball
van 11 november 2017 kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde avond. De kaart
verkoop kwam moeilijk op gang, maar was uit eindelijk uitverkocht. De zingende
scheidsrechter zorgde voor de muzikale omlijsting en krijg menige voetjes van de vloer.
Om 1.00 uur was het afgelopen, maar nog niemand naar huis. Met behulp van de beveiliging
was de zaal spoedig leeg. We kunnen terug kijken op een geslaagde avond.
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Lente Party 1e editie

Op verzoek van vele leden die zin hadden in een feestje zijn wij op het idee gekomen van de
Lente Party. De Lente Party was op 14 april. S’middags zijn we begonnen om de kantine te
versieren met bloemen en paastakken. Met ons vaste bartrio ( Fyp, Marscha en Geert) liep
de bar gesmeerd. Het is fijn dat we bij elke Lente Party een beroep op hun kunnen doen. WiJe the party DJ hebben voor de muziek gezorgd. Wederom was het weer een geslaagde
party.
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Familiedag

Op 30 juni was de jaarlijkse familiedag. Een week van te voren waren we bijna genoodzaakt
om het feest te annuleren door te weinig animo. Door het te vermelden op sociale media
heeft zich toch nog voldoende mensen zich aangemeld. ( Helaas is dit een terugkerend
probleem met elke activiteit).
Uit eindelijk is het een geslaagde dag geworden met schitterend weer.
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Thuiswedstrijden:

24-09-2017 VVHaastrecht - VV Gouderak

Wedstrijdposter regelen
DJ Jordy
Met lekkere snacks

22-10-2017 VVHaastrecht - Esto

Wedstrijdposter
DJ Thomas
Kaas van Chris Verkaik
Worst van John Boere

28-01-2018 VVHaastrecht - SVDonk

Wedstrijdposter
DJ Thomas
Met lekkere snacks

18-03-2018 VVHaastrecht - VVStolwijk

Wedstrijdposter
DJ Jordy
Met lekkere snacks
Kaas van Chris Verkaik
Worst van John Boere

18-04-2018 VVHaastrecht – Cabauw

Wedstrijdposter
Vlisterzangers
Met lekkere snacks
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Financieel verslag 2017 - 2018

Het financieel verslag is op te vragen bij de penning meeste Martin Breuer.

Geplande activiteiten in 2018 2019

Piraten festijn

10 november 2018

Lente party 2e editie

16 maart 2019

Thuis wedstrijden

Stolwijk – Cabauw - Donk

Afsluiting seizoen

29 juni 2019
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