
                                                                                                                                                              

   

VOETBALVERENIGING TRICHT 

 
Beste ouder/verzorger, 

Op 2 oktober 2019 is onze erevoorzitter Jan van Arkel onverwachts na kort ziekbed overleden. Zijn aller grootste wens 
om een tribune te plaatsen langs ons hoofdveld, heeft hij helaas niet meer mee mogen maken. Op de laatste Algemene 
Ledenvergadering van vv Tricht is er besloten om alsnog een tribune te gaan plaatsen ter ere van Jan van Arkel, die 
zoveel voor onze club heeft betekend. Jan was altijd dol op de jeugdafdeling van Tricht, die wij graag willen betrekken 
bij dit prachtige eerbetoon. 
 
Inzamelingsactie 

Zoals inmiddels bekend gemaakt op de website zijn we gestart met diverse inzamelingsacties. Wij moeten met alle 

leden en belangstellenden een kleine €60.000,- inzamelen om de tribune te realiseren. Graag willen wij een beroep 

doen op de leden van onze jeugdafdeling en hun ouders/verzorgers. Elk spelend jeugdlid krijgt deze informatiebrief 

mee. Alle jeugdleden krijgen de vrijheid om hun eigen inzamelingsactie op te zetten en hun creativiteit daarin de vrije 

loop te laten. Dit mag alleen of met vriendjes / vriendinnetjes. Een aantal voorbeelden van inzamelingsacties zijn: 

- Lege flessen inzamelen; 

- Lekkernijen bakken & verkopen; 

- Auto’s wassen. 

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden, maar onze jeugd kan vast nog een aantal leuke acties bedenken! Deelnemen 

aan dit project is uiteraard vrijblijvend. Wel hopen wij uiteraard dat er zoveel mogelijk jeugdleden een inzamelingsactie 

tot een succes weten te brengen. Op deze manier kunnen ook zij een steentje bijdragen aan dit eerbetoon aan Jan van 

Arkel.  

Deel het met ons 

Als vv Tricht zijn wij bij voorbaat al onwijs trots op alle leden die hun best gaan doen voor onze vereniging. Wij zijn dan 

ook erg nieuwsgierig naar jullie ideeën en zouden het leuk vinden als jullie dit met ons delen! Zo kunnen wij jullie leuke 

foto’s ook plaatsen op Facebook om zo te laten zien hoe goed jullie allemaal bezig zijn en zo ook anderen te 

enthousiasmeren. De foto’s kunnen via WhatsApp worden verstuurd naar Julian van Dijken (0651203372) of Glenn 

Robbemondt (0650957233).  
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Opbrengst inleveren 

 
Hebben jullie een leuke inzamelingsactie bedacht, uitgevoerd en heeft het ook nog wat opgebracht? Super! Dan is het 
tijd om de opbrengst in te leveren. Wij willen jullie vragen om onderstaand formulier in te vullen en samen met de 
opbrengst in te leveren. Omdat dit momenteel niet in de kantine ingeleverd kan worden, verzoeken wij u het in te 
leveren op één van de onderstaande adressen.  
 
Glenn Robbemondt       Julian van Dijken 
Marktplein 34       De Twee Morgen 2 
Geldermalsen       Tricht 
0650957233       0651203372 
 
 
Wij hopen dat de inzamelingsacties een groot succes gaan worden en alle leden zo een steentje bij kunnen dragen 
aan de realisatie van de prachtige tribune. 
 
Sportieve groet, 
 
Julian van Dijken & Glenn Robbemondt 
   
 
 
 
 

 
INVULFORMULIER INZAMELINGSACTIE TRIBUNE JAN VAN ARKEL. 

 
 
Naam:   _________________________________________________________ 
 
Leeftijd:  _________________________________________________________ 
  
Voetbalteam:  _________________________________________________________ 
 
Inzamelactie:  _________________________________________________________ 
 
Opbrengst:  _________________________________________________________ 
 
 
Opmerking:  _________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________ 
 
 


