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Beste sportvriend(in),  
  

Onlangs heb jij je aangemeld als nieuw lid 

Van de cvv Fit Boys voor veld- of zaalvoet- 

bal. Je lidnummer wordt in het clubblad vermeld zodra de KNVB dit aan ons doorgeeft. 

 

Het bestuur heet je van harte welkom bij onze vereniging en we hopen dat je met veel plezier bij ons zult 

voetballen. 

 

Vrijwel wekelijks ontvang je ons clubblad Groen-Geel met meestal een voorwoord van de voorzitter, 

vermeldingen van de komende zaal- en veldwedstrijden, de spelers per elftal, de vertrektijden bij uitwedstrijden, 

het vervoer, wedstrijdverslagen en andere bijzonderheden. Het clubblad is op woensdag gereed en wordt 

bezorgd of kan uit de kantine worden gehaald. 

Veldvoetbal 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 Voorzitter:   Ed Sikkema  Tel: 06-22393420 

 Secretaris:   Martin Willekes Tel: 0593-542015 

 Penningmeester:   Brigitte vd Holst Tel: 0593-525878 

 

De trainingen zijn voor senioren op maandag- en woensdagavond: 

TEAM:  TRAINER:  Ma:  WO:  TELEFOONNR: 

FIT Boys 1 Frens Waninge  19.30-21.00 19.30-21.00 06-27239283 

FIT Boys 2 Aaldert Hendriks 19.30-21.00 19.30-21.00 0521-351620 

FIT Boys 3 Vacant     19.30-20.30  

FIT Boys 4&5 zelf     19.30-20.30  

Dames 1 zelf   19.30-21.00 19.30-21.00  

Zaalvoetbal 

De zaalcommissie bestaat uit:  

 Voorzitter:   Edwin Roijinga  Tel: 06-53254388 

 Secretaris & Futsalcoördinator: Henk Smit Tel: 525341 

 

Belangrijk voor de vereniging is natuurlijk de contributie, omdat er veel onkosten gemaakt moeten worden om 

alles goed te laten verlopen. De contributiebedrag zijn: 

 Junioren veld:  6 t/m 11 jaar  €  4,93 per maand = € 17,80 per kwartaal 

  12 t/m 15 jaar -   6,70 per maand = -  20,09 per kwartaal 

  16 t/m 18 jaar -   7,48 per maand = -  22,44 per kwartaal 

 Senioren veld:  - 12,12 per maand = -  36,36 per kwartaal 

 Senioren zaal:  -   9,79 per maand = -  29,38 per kwartaal 

 Senioren veld + zaal: - 15,61 per maand = -  46,84 per kwartaal 

De contributie wordt per automatische incasso (zie bijgaande brief) geïncasseerd. Het lidmaatschap wordt 
aangegaan voor tenminste één voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni) en ook de contributie is verschuldigd voor dat 
seizoen. 
 

We wensen je tot slot heel veel voetbalplezier toe bij onze vereniging. 

 

Het bestuur. 
 


