100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 19
Oudejaarsavond op vrijdag 31 juli 2020
Het zal geen verrassing zijn dat onze club in 2020 100 jaar bestaat. De exacte oprichtingsdatum
is 1 augustus 1920 en dat betekent dat we op vrijdagavond 31 juli 2020 onze Oudejaarsavond
vieren. Nu het coronavirus in het land is, is het lang onduidelijk geweest of we überhaupt iets
zouden kunnen vieren. Echter, vanaf 1 juli zijn er weer bijeenkomsten mogelijk, mits de
richtlijnen van het RIVM gevolgd worden. We kennen daarvan allemaal de anderhalve meter,
geen handen schudden, vaak handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog.
Het goede nieuws is dus dat we onze Oudejaarsavond kunnen vieren en dat gaan we dan ook
doen. Maar we moeten ons wel aan een aantal voorschriften houden. Wat locatie betreft,
we vieren het buiten, dat wil zeggen op het Rood-Zwarte Plein tussen kleedkamers en kantine.
We hopen uiteraard op mooi weer, maar we zetten ook tenten neer.
We zorgen voor zitplaatsen waarbij de anderhalve meter afstand bewaard kan worden.
Desinfecteringsmiddelen zijn aanwezig en tafels worden regelmatig gedesinfecteerd.
Met pijlen worden de routes richting dames- en herentoiletten aangegeven (gescheiden).
Kantinepersoneel zal bedienen, dus we hoeven niet zelf de kantine in te lopen.
Betalen is alleen mogelijk door te pinnen, geen contant geld dus.
Het belangrijkste is echter onze eigen discipline tijdens de avond zelf.
We vragen iedereen zich aan de regels te houden.
Voordat het echter zo ver is, is het noodzakelijk dat iedere gast zich vooraf aanmeldt.
Dat doet u door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de Jubileumcommissie:
jubileum@vvpapendrecht.nl. De volgende gegevens hebben wij van u nodig:
•
•
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Naam;
(Mobiel) telefoonnummer.

Als u meer personen tegelijk aanmeldt, dan dienen wij elke naam en elk telefoonnummer te
krijgen. En of u een huishouden voert met deze personen. Vooraf per e-mail aanmelden is dus
verplicht. In principe is iedereen welkom, maar gezien het beperkt aantal plaatsen hebben
leden (en hun gezinsleden) voorrang. We gaan er dan van uit dat u geen klachten heeft als
hoesten, niezen en koorts. Blijf anders thuis. Een ander punt om rekening mee te houden is
dat de ruimte die we hebben niet onbeperkt is. Wanneer het onverhoopt heel slecht weer is,
moeten we uitwijken naar de kantine. Dat betekent dus ook dat er een maximum zit aan het
aantal mensen dat we kunnen ontvangen. Geef u zich daarom zo spoedig mogelijk op.
U ontvangt geen e-mail van ons terug, tenzij we over het maximum aantal personen heengaan.
Bij aankomst op de avond stellen wij u weer vragen over uw gezondheid.
De avond start om 21.00 uur, met inloop vanaf 20.45 uur. Het Jubileumboek zal om
21.30 uur gepresenteerd worden (zie het bericht op de volgende pagina).
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Precies om middernacht heffen we het glas, eten we een oliebol en wensen we onze
vereniging een goede nieuwe eeuw toe. Om 01.00 uur eindigen we. Voor muziek hebben
we gezorgd. Graag hadden wij deze uitnodiging geschreven zonder alle voorwaarden erin.
Het is echter niet anders, vandaar dat we het zowel vooraf als tijdens de avond heel zorgvuldig
moeten doen. Natuurlijk hopen we wel dat u er zin in heeft en houdt.
Dus meld u zich aan!
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Lancering Jubileumboek VV Papendrecht op 31 juli

Voetbalvereniging Papendrecht wordt op 1 augustus precies een eeuw oud. De dag ervoor,
oudejaarsavond dus voor VV Papendrecht, wordt het speciale jubileumboek vanwege ons
100-jarig bestaan gelanceerd. Het jubileumboek is 176 pagina's (A4-formaat) groot geworden
en in de beste kwaliteit denkbaar gedrukt. Het is ontworpen door onze hoofdsponsor NOSUCH.
Wij van de Jubileumcommissie zijn enorm trots om dit boek straks aan iedereen te
presenteren. De officiële presentatie van het Jubileumboek zal plaatsvinden op vrijdag 31 juli
om 21.30 uur. Daarna kan het boek worden opgehaald in de kantine van VV Papendrecht.
Het boek is nu al online in onze webshop in de voorverkoop te bestellen, vanwege ons
oprichtingsjaar 1920 voor het symbolische bedrag van € 19,20. Deze voorverkoop duurt
tot en met zondag 12 juli. Hierna zal de prijs omhooggaan naar € 24,99. Dus grijp uw kans
en koop nu nog het jubileumboek tegen het gereduceerde tarief van € 19,20!
Bestellen kan via: https://webshopvvp.nl/product/intekening-jubileumboek
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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