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Aftelklok
Voetbalvereniging Papendrecht is opgericht op 1 augustus 1920. Volgend jaar wordt ruim
aandacht besteed aan ons eeuwfeest. Het is tijd om te gaan aftellen naar 1 augustus 2020.
Daarom zijn speciale aftelklokken geïntroduceerd, zowel op de voorpagina van de website
als in de kantine. In dagen, uren, minuten en seconden wordt aangegeven, hoelang het nog
duurt, voordat onze club de leeftijd van 100 jaar bereikt.

Bijdragen gevraagd voor Jubileumboek
Onder leiding van Niels van Heteren van de Jubileumcommissie wordt met andere
VV Papendrecht een club met historie en toekomst
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100 jaar VV Papendrecht
enthousiaste leden als Peter Michielse en Jeroen Lasschuit hard gewerkt aan het
Jubileumboek voor het 100-jarig bestaan van VV Papendrecht. Wij zijn hier druk mee bezig,
maar beseffen, dat wij geen 100 jaar in een boek kunnen proppen. Ook kunnen wij helaas
niet iedereen langsgaan om naar zijn of haar anekdotes en verhalen te luisteren, al wordt dit
wel zoveel mogelijk geprobeerd. Daarom doen we hierbij de volgende oproep. Als u een
verhaal, relaas, persoonlijke ervaring of herinnering hebt, zowel grappig, leuk, verdrietig,
heldhaftig, geweldig of ook maar een ervaring, bij iets wat u nog steeds bijstaat, laat dit
dan weten aan de Jubileumcommissie. Stuur deze zo volledig mogelijk geformuleerd op.
Graag ook uw contactgegevens erbij vermeld. E-mail: jubileum@vvpapendrecht.nl.
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Alle opgestuurde bijdragen zullen doorgelezen worden. Eventueel wordt contact met u
opgenomen en wellicht komt deze gebeurtenis, anekdote of memorie in het jubileumboek.
Uiteraard met uw naam vermeld. Of niet, als dat uw voorkeur is. Dus lever uw inbreng aan
en help ons een geweldig Jubileumboek voor het 100-jarige bestaan van onze vereniging te
schrijven.

Agenda
Inmiddels liggen de nodige activiteiten vast. U kunt de volgende data alvast in uw agenda
noteren.
- 6 juni 2020: Het grote KNVB-toernooi voor G-teams.
- 13 t/m 20 juni 2020: De feestweek met allerlei verrassingen.
- 31 juli 2020: Oudejaarsavondfeest. We gaan met zijn allen aftellen naar het moment,
waarop onze club 100 jaar wordt.
Uiteraard zijn helpende handen nodig om de evenementen succesvol te laten verlopen. Wilt
u meedoen, sponsoren of hebt u ideeën, neem dan contact op met de Jubileumcommissie.
Help mee om voor een gedenkwaardig jubileumjaar te zorgen.
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