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Uitgave jubileumboek uitgesteld
Door de huidige
omstandigheden
en de
verplaatsing van
alle jubileumactiviteiten, die in
het voorjaar
zouden
plaatsvinden,
is het besluit
genomen om het
jubileumboek
over 100 jaar
voetbalvereniging
Papendrecht nog
niet uit te geven.
Eerder was
gecommuniceerd,
dat het
jubileumboek in
april zou
verschijnen, maar
dit gaat dus
helaas niet door.
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De Jubileumcommissie wil het boek officieel kunnen lanceren, maar door de coronacrisis
is dit voorlopig niet mogelijk. De eerstvolgende jubileumactiviteit die op de agenda staat,
is de Oudejaarsavond op 31 juli. Dit wordt ook de streefdatum om het jubileumboek
officieel te lanceren. Hierbij dient wel vermeld te worden, dat ook deze avond onderhevig
kan zijn aan de maatregelen van de overheid en het RIVM. In deze tijd kunnen we helaas
niets garanderen.
Wij hopen op uw begrip en geduld en zeker van iedereen, die het boek in de voorverkoop
heeft aangeschaft. Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de
Jubileumcommissie: jubileum@vvpapendrecht.nl.
De Jubileumcommissie
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100 jaar VV Papendrecht
Jubileumartikelen te koop bij de webwinkel
In maart is
gestart met de
webwinkel van
voetbalvereniging
Papendrecht >>
In april is hard
gewerkt aan de
uitbreiding van het
assortiment.
Naast de
jubileumartikelen
die al geruime tijd
verkrijgbaar zijn,
als de
Jubileumparaplu,
-aanvoerdersband
en -sjaal, kunt er
nu terecht voor de
Jubileumbadtas,
-handschoenen,
-schoenentas en
-pet. Tevens kunt u
een mini-T-shirt
aanschaffen, leuk voor het raam. Daarnaast kunt u via de webwinkel flesjes van het
Jubileumbier 't Slobbertje kopen en indien gewenst een bijbehorend glas. Uiteraard kunt
u ook nog steeds intekenen op het Jubileumboek. De afgifte van uw bestelling gaat de
komende periode op een alternatieve wijze. Voorlopig wordt een bestelling bij u thuis
afgeleverd, mits u in Papendrecht of de directe omgeving woont.
Mocht u interesse hebben in items die nog niet verkrijgbaar zijn of nadere informatie
willen, kunt u ons dat laten weten: webshop@vvpapendrecht.nl.

In juni besluit over jubileumactiviteiten
In juni zal besloten worden over het al dan niet doorgaan van de jubileumactiviteiten
die voor deze zomer op het programma staan en zo ja, in welke vorm.
Mochten veranderingen doorgevoerd worden, dan worden deze opgenomen in de
Jubileum-Agenda >>
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