
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Haan  20/12/2017 

 

Nieuwjaarsreceptie Volley De Haan 
 

Uitnodiging 
 

 03-02-2018 vanaf 18.00u 

 
 Sporthal Haneveld,  

 Nieuwesteenweg 73 

 8420 De Haan 
 

Beste leden, sponsors en volleysympathisanten, 

 

2017 was een behoorlijk jaar voor onze volleybalclub.  Het internationaal toernooi is opnieuw een 

succes geworden, onze damesploegen deden het niet slecht, de kadettenploeg draait vooraan mee, 

de recreatieploeg trekt z’n plan en komt stilaan terug naar de top van de rangschikking en de 

jeugdploegen presteren goed tot zeer goed. Onze talrijke volleyactiviteiten groeien verder uit en 

houden onze vereniging financieel gezond. De sfeer in de club, en zeker tijdens de thuismatchen is 

schitterend. 

Kortom, we mogen fier zijn op onze club en dat hebben we grotendeels aan jullie te danken.  Dankzij 

jullie inzet en vertrouwen groeit deze club uit tot een échte sportvereniging met de juiste uitstraling 

en kunnen wij diegenen die deze schitterende sport wensen te beoefenen een kans geven dit ook 

effectief te doen. 

Langs deze weg willen wij jullie dan ook één voor één bedanken en uitnodigen op zaterdag 3 

februari vanaf 18.00u om samen met ons het glas te heffen ter bekroning van een goed 2017 en 

als inzet van het nieuwe jaar. Die datum lijkt laat, maar we hielden rekening met onze Univ- en 

hogeschoolstudenten! 

Let wel, op het programma staat ook de dameswedstrijd De Haan – Bevo BeoBank 

Roeselare C (2de prov.) om 20.30u.  Uiteraard zijn jullie daarbij eveneens welkom! 

Opdat we niet in het duister zouden tasten omtrent het aantal personen op onze jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie, vragen wij u onderstaand formuliertje in te vullen en op te zenden naar Volley 

De Haan, C. Buysselaan 6, 8421 De Haan, dit voor woensdag 31 januari 2018. 

U kunt onze club ook telefonisch verwittigen op 059/23.54.52. of op 059/23.71.12. Tot slot kunt 

u zich ook inschrijven door een e-mail te sturen naar info@volleydehaan.be, of op het adres : 

eric.van.den.broucke@skynet.be ; met vermelding van uw naam en het aantal personen die u 

vergezellen. 

 

Met vriendelijke groeten en prettige feestdagen, 

 

Het Bestuur van Volley De Haan 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Naam : ____________________________________________________ zal aanwezig zijn 

met _____________________________________________________ personen.  

VOLLEY DE HAAN VZW 
Stamnummer 745 

 

www.volleydehaan.be 
 

8421 DE HAAN – Cyriel Buysselaan 6 – tel 059 23 54 52 

Email: eric.van.den.broucke@skynet.be  
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