100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 18
VV Papendrecht-Vaderdagactie!
Over iets meer dan een week is het zover. Op zondag 21 juni is het Vaderdag. Het zal een
Vaderdag worden onder bijzondere omstandigheden. Je vader een hand, knuffel of zoen
geven kan niet zomaar in de 1,5-metersamenleving. Daarnaast mist je vader het wekelijkse
uitje naar zijn favoriete voetbalclub in Papendrecht. Nu krijg je de kans om Voetbalvereniging
Papendrecht toch weer even bij hem te brengen. Steek hem een hart onder de riem met het
VV Papendrecht-Vaderdagcadeau. Hiermee steun je tevens direct zijn favoriete vereniging.
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100 jaar VV Papendrecht
VV Papendrecht is dan wel gesloten, toch wordt achter de schermen hard gewerkt om aan
het eind van de zomer weer goed van start te kunnen gaan. De kantine wordt door een aantal
vrijwilligers volledig gerenoveerd en het dak van de tribune moet ook vervangen worden.
Hier is veel geld voor nodig, maar VV Papendrecht mist helaas nogal wat inkomsten door het
sluiten van ons sportcomplex. Je slaat dus twee vliegen in één klap. Je vader heeft een
prachtig en uniek cadeau en je steunt tegelijkertijd VV Papendrecht.
De Jubileumcadeaumand, die met dank aan Ron's Bloemen- & Kadosjop en De Barossa tot
stand is gekomen, bevat het exclusieve Jubileumbier ’t Slobbertje (75cl), het Jubileumglas
’t Slobbertje en een Jubileumonderzetter. Daarnaast zit er nog het exclusief gebrouwen bier
van brouwerij ’t Uiltje voor Vaderdag bij. Een cadeau dat je nergens anders kunt krijgen,
behalve bij de webwinkel van VV Papendrecht >>

Jubileumprogramma 2020
De coronacrisis heeft de jubileumplannen in verband met het 100-jarige bestaan van
VV Papendrecht op 1 augustus 2020 flink in de war gegooid. Eerder is al bericht dat veel
activiteiten zijn verplaatst naar 2021. De Jubileumcommissie en het bestuur hebben onlangs
overlegd over de evenementen die voor de tweede helft van dit jaar op het programma
stonden. De uitkomst is dat de meeste van die evenementen doorgaan, maar op dit moment
kan nog niet gezegd worden in welke vorm. Dat hangt uiteraard af van de maatregelen van
de overheid. De stand van zaken voor 2020 is als volgt.
31 juli Oudejaarsavond
Gaat door. Afgeteld gaat worden naar het moment, waarop onze club 100 jaar wordt.
Tevens zal het Jubileumboek officieel gepresenteerd worden.
22 augustus Jubileumwedstrijden tegen Drechtstreek en FC de Rebellen
Gaan niet door. Worden verschoven naar volgend jaar. Datum is nog niet bekend.
25 september Jubileumreceptie
Gaat door.
26 september Reünie 20-40 jaar
Gaat niet door. Wordt verschoven naar volgend jaar. Datum is nog niet bekend.
10 oktober Pubquiz over 100 jaar VV Papendrecht
Gaat door.
7 of 14 november Duchennedag
Op deze dag vinden diverse activiteiten inclusief een feest plaats ten bate van het goede doel.
Sponsoren, helpen of ideeën? Laat het ons weten en doe mee. Contact opnemen kan door
de leden van de Jubileumcommissie aan te schieten of per e-mail via:
jubileum@vvpapendrecht.nl.
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