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Jouw stem op Longa’59 is geld waard
Ben jij lid van de Rabobank en heb je de stemkaart ontvangen
van de actie ‘Hart voor de Achterhoek’? Draag jij onze
vereniging een warm hart toe? Dan doet Longa’59 graag een
beroep op je om in actie te komen.
‘Hart voor de Achterhoek’ geeft verenigingen en stichtingen
financieel een steuntje in de rug. Rabobank Noord- en OostAchterhoek verdeelt in 2019 € 400.000,- aan verenigingen en
stichtingen die deelnemen aan de actie ‘Hart voor de Achterhoek’.
Elk lid van de Rabobank kan stemmen op een organisatie. Hoe
meer stemmen de vereniging krijgt, hoe meer geld deze van de Rabobank ontvangt.

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-oost-achterhoek/hart-voor-de-achterhoek/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 oktober jubileumfeest
Longa`59 bestaat 60 jaar. Een mijlpaal die gevierd mag worden! Op 19
oktober halen we samen herinneringen op met veel oud bekenden.
Supporters, trainers, (oud) leden, scheidsrechters, sponsors, ouders en
iedereen die Longa`59 een warm hart toedraagt is van harte welkom. Ken je
oud leden die 10, 20, of 30 jaar geleden bij onze familiaire volleybalclub
gevolleybald hebben of supporters die talloze wedstrijden aanwezig waren,
laat het ze weten om bij dit feest der herkenning aanwezig te zijn.
Bekijk onze pagina www.longa59.nl/jubileum voor informatie en foto`s en bestel ook je tickets via de
link. De feestavond kost € 25,- per persoon. Hiervoor ontvang je welkomstdrankje, onbeperkt
drinken, hapje, leuke verrassing en ruimte om bij te praten. Ook aan een muzikale invulling is
gedacht. (Jeugd van 16-18 jaren betalen € 17,50)
Op 19 oktober verwachten we je om 19.30 uur, om 20.00 uur officiële opening en 20.30 uur start
feest.
>> Tijdens het officiële gedeelte wordt de 120 pagina tellende glossy gepresenteerd. Een unieke
magazine met heel veel foto`s en artikelen. Deze is op de avond zelf te koop voor € 10,>> Kaarten zijn vanaf heden ook te koop in de Hamalandhal
>> Kom op tijd en mis niks!
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Vacature bestuur Stichting Hamalandhal / Hamalandkantine
Jos Holweg is vertegenwoordiger namens Longa`59 in deze Stichting. Hij
heeft zitting in het algemeen en dagelijks bestuur. We zijn op zoek naar een
vervanger. Je houdt je bezig met allerlei zaken die met de verenigingen en de
Hamalandhal te maken hebben. Vind je het interessant om mee te denken
met en over de Hamalandhal?
Stuur een mail naar voorzitter@longa59.nl voor meer informatie.

Vacature zaaldienst tijdens competitie dagen
We zijn op zoek naar een persoon die tijdens de competitie dagen de teams
ontvangt, zorgt dat de netten op hoogte hangen, het digitale wedstrijd
formulier invult en als gastheer / vrouw optreedt namens Seesing Personeel
| Longa`59.
Ben jij of ken jij iemand vanaf 16 jaar die dit een leuke invulling vindt voor de
zaterdag, neem dan contact op met voorzitter@longa59.nl. (Je ontvangt een
vergoeding)

Informatieavonden speelsters, (assistent)trainers én ouders
Op 21 september start de nieuwe competitie weer. Met 5 seniorenteams,
1 meisjes A-team, 2 meisjes B-teams, en 5 C-jeugdteams, waaronder 1
jongensteam zijn we weer goed vertegenwoordigd.
Dit betekent heel veel werk voor de technische commissie, trainers,
zaalcoördinator, scheidsrechtercoördinator, pr, wedstrijdsecretaris (indeling
kantinediensten, scheidsrechters, zaalwacht, enz.) en veel betrokken
vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank.
Naast alle ins en outs over onze vereniging Seesing Personeel | Longa`59 informeren wij speelsters,
(assistent)trainers én ouders ook over het thema ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport’.
Meer informatie vind je via deze link https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag
Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.
Je ontvangt binnenkort een uitnodiging via de trainer.
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