100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 12
Bieden op vakantie in Turkije
De Jubileumcommissie organiseert allerlei acties om geld binnen te halen voor de bekostiging van festiviteiten,
die gehouden zullen worden in het kader van ons naderende Eeuwfeest. Momenteel vindt een veiling plaats
van een vakantie in Turkije, reservering in overleg. U kunt daarop bieden door contact op te nemen met de
voorzitter van Jubileumcommissie, Wim Erkelens (f2hwerkelens@hetnet.nl). De hoogste bieder wint.
Let op: betreft het een zakelijke aankoop, dan wordt het geboden bedrag verhoogd met 21% BTW.
U verblijft een week in een ruim middenklasseappartement in Alanya, dat beschikt over 3 tweepersoonsslaapkamers. Het is rustig gelegen, op 10 minuten wandelen van het centrum, de haven en het strand van
Alanya. In de directe omgeving van uw verblijf vindt u diverse winkels. Het appartement biedt een
adembenemend uitzicht op de prachtige omgeving in het algemeen en het Taurusgebergte in het bijzonder.
Er zijn volop mogelijkheden tot het maken van diverse excursies en uitstapjes. Indien gewenst zorgt een
privéchauffeur voor het vervoer, zodat u ontspannen kunt genieten.
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De cirkel is rond; een bijzonder verhaal
De organisatie van het Eeuwfeestdiner kreeg ten behoeve van de veiling een bijzonder item aangeboden door
de heer Teus van der Have. Hij schonk een bal en voetbalschoenen, die dateren uit eind jaren 40 (bal), begin
jaren 50 (schoenen). De bal is door wijlen mevrouw Jet van der Have-Bouman gegeven aan haar zoon
Teus van der Have, om deze aan VV Papendrecht te overhandigen tijdens het 100-jarig bestaan. Met deze bal
zijn talrijke duels op sportpark Slobbengors uitgevochten. Het is een uniek voorwerp uit de historie van onze
club. Mevrouw Jet van der Have heeft zich, samen met haar man, decennialang met enorme toewijding ingezet
voor VV Papendrecht. De voetbalschoenen zijn door Teus gedragen als 14-jarige speler van VV Papendrecht.
Anders dan de voetbalschoenen van vandaag de dag zouden deze morgen weer gedragen kunnen worden.
VV Papendrecht een club met historie en toekomst

01-2020

100 jaar VV Papendrecht
De bal en schoenen werden uiteindelijk geveild voor €1.200 en door de hoogste bieder direct terug geschonken
aan de vereniging. Enige tijd geleden werden deze unieke relikwieën in de vitrine in de Commissiekamer
geplaatst. Waarmee de cirkel rond is. In de loop van 2020 kan iedereen bal en schoenen bewonderen in het
nog in te richten museum in onze kantine.

Veilingitems brengen 190 euro op
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In december kon op leuke veilingitems
geboden worden om geld op te halen voor
de viering van 100 jaar voetbalvereniging
Papendrecht. Dit leverde 190 euro op.
Op dinsdagavond 7 januari reikte
Wim Erkelens, voorzitter van de
Jubileumcommissie, het gesigneerde shirt
van OranjeLeeuwin Lineth Beerensteyn uit
aan Claudia Liefhebber van MO19-1.
Haar moeder had het hoogste bod op het
shirt uitgebracht.
VV Papendrecht feliciteert Claudia met het
fraaie shirt en bedankt iedereen, die
geboden heeft op de veilingitems.

Doe mee!
Sponsoren, helpen of ideeën? Laat het ons
weten en doe mee. Contact opnemen kan
per e-mail via: jubileum@vvpapendrecht.nl.
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