
 

Cvv FIT Boys is de Leukste Sportvereniging van de gemeente Midden-Drenthe. 

 
En dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat FIT Boys bekend staat als dé familievereniging van Midden-
Drenthe. FIT Boys organiseert tal van activiteiten voor zijn leden, zoals: 

• Organiseren van trainingen en (KNVB-)wedstrijden voor jeugd, senioren (zaal/veld), 
dames/meisjes en heren/jongens; 

• Klaverjascompetitie voor leden, sponsoren en belangstellenden; 
• Sportkampen voor jeugdelftallen; 
• Dameszaalvoetbaltoernooi; 
• Jeugd- en seniorenmixzaaltoernooi; 
• Familiedag voor alle leden en zijn/haar familieleden; 
• Bengelvoetbal voor 4-5 jarigen; 
• Bezoek Eredivisie- en Eerstedivisiewedstrijden met jeugd-/seniorteams. 

 
En naast voetballen voelt FIT Boys zich maatschappelijk betrokken bij de inwoners van de gemeente 
Midden-Drenthe. Dat uit zich in: 

• Een sportdag voor GGZ-patiënten georganiseerd door FIT Boys samen met GGZ Midden-Drenthe; 
• De mogelijkheid tot gratis voetballen voor scholieren van de CSG Vincent van Gogh Beilen; 
• Een scheidsrechterscursus voor jonge talentvolle scheidsrechter in de dop uit de gemeente 

Midden-Drenthe georganiseerd door FIT Boys samen met topscheidsrechter Eric Braamhaar; 
• Deelname samen met HHCombi uit Hooghalen/Hijken aan de toegangscontrole bij de Dutch TT, 

het motorsportevenement in Drenthe en Nederland.  
 
Dat maakt de uitverkiezing van leukste sportvereniging van Midden-Drenthe niet verrassend. Na de 
zomervakantie volgt de finaleronde van 9 september 2014 tot en met 30 september 2014 waarin alle 
gemeentewinnaars strijden om de provinciale en de landelijke titel. Uiteraard willen we ook die titel 
graag winnen, want dat zou een geweldige stimulans zijn voor de vereniging in zijn geheel en alle 
vrijwilligers in het bijzonder! 
 
Breng daarom vanaf 9 september je stem uit via www.leukstesportvereniging.nl. 
 
Daarnaast wordt er voor iedere stem waarbij toestemming wordt gegeven voor het ontvangen van 
nieuwsbrieven € 0,05 betaald door de organisatie van de verkiezing aan de stichting Spieren voor 
Spieren. Maar u kunt ook stemmen zonder de nieuwsbrieven van partners te gaan ontvangen. 
 
Alvast hartelijk dank! 
 
Bestuur cvv FIT Boys. 



 


