De SHOT
Bericht van de
gemeente.
Van 20 juni t/m 29
juni zijn er
werkzaamheden op
de asfaltbaan op
sportpark Albano.
De meeste hinder is
er op dinsdaag, 21
juni 7.00 u. en
woensdag, 22 juni
tot 17.00 u. (asfaltverwijdering en
nieuw asfalt
aanbrengen.

Clubbulletin

Algemene Ledenvergadering
op
woensdag, 29 juni 2022.
Aanvang 19.30 u.
Wij verzoeken u zich aan te melden via:
bestuur@vice-versa51.nl
Het bestuur
www.vice-versa51.nl
telefoonnummer).

06-53758463 (nieuw
info@vice-versa51.nl

Albanoweg 3, 4731 VG Oudenbosch
Rabobank NL43RABO0140704086

Aanleveren van kopie voor de Shot mailen naar Jos Dekkers
voor zondag, 19.00 u: e-mail: jjcpdekkers@hetnet.nl
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Geen training i.v.m renovatie
speelzaal
Op vrijdag 24 juni wordt er gestart met
de renovatie van onze speelzaal. Tijdens
deze renovatie wordt het plafond in de
speelzaal vervangen en tevens wordt er
nieuwe verlichting aangelegd.
De planning is dat de werkzaamheden
gereed zijn op maandag 4 juli.
Tijdens de werkzaamheden is het niet
mogelijk om de zaal te gebruiken en
kunnen we dus niet trainen.

We hopen dat de senioren welke op
donderdagavond 23 juni trainen, na de training
helpen om de speelzaal leeg te ruimen, zodat op
vrijdagochtend direct met de werkzaamheden
kan worden begonnen.
We zoeken nog een aantal vrijwilligers die mee
willen helpen om de zolder boven de zaal leeg
te halen en om de zaal opnieuw mee in te
richten (opzetten tafels,afscheidingen en zolder
inruimen), zodat op woensdag 6 juli weer
getraind kan worden.
Wie wil er helpen op maandag 13 juni om de
zolder leeg te halen?
Wie komt dinsdag 5 juli helpen om de zaal weer
speelklaar te maken.
Wil je komen helpen laat dit dan weten via
info@vice-versa51.nl
Het bestuur
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Beste leden
Enige tijd geleden is onderzocht wie van onze
leden in het bezit is van een geldig
EHBO- of BHV diploma / certificaat.
We kwamen tot de conclusie dat er op dit
moment in feite te weinig leden zijn
die hiervan in het bezit zijn.
Wij streven ernaar dat, in het geval er
iets gebeurt met een medespeler of
tegenstander of wie dan ook, er
voldoende kennis in huis aanwezig is
om adequaat te kunnen handelen.
Een belletje naar 112 is de snelste manier,
echter intussen tijd dat een ambulance of
brandweer onderweg is kunnen we niet nietsdoen.
Er moet dan op een juiste manier actie
worden ondernomen
Indien er voldoende belangstelling is kunnen we
een BHV-cursus verzorgen.
De lessen van deze cursus voldoen aan de eisen
die de ARBO-wet, Oranje Kruis, Rode Kruis
en NiBHV, NRR voorschrijven.
Met dit verkregen certificaat ben je in staat om
niet alleen je medesporters te helpen maar ook
in een privé situatie of op je werk of school
ben je dan in staat om in ieder geval de eerste
hulp te bieden die nodig is.
Het maximaal aantal cursisten is 12 en
minimaal 4 personen.
Mocht je belangstelling hebben dan kun je dit
laten weten bij één van de bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
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Uitslagen en Standen
Uitslagen week

Programma week

-

Verjaardagen in juni 2022.
6 juni
9 juni
10 juni
23 juni

Rien Merkies
Martijn van Hoof
Corrie Luijkx
Mike Schoonen

Verjaardagen in juli 2022.
8 juli
10 juli
22 juli
27 juli
28 juli

Dylan Klaverveld
Adri Brans
Ad Hoendervangers
Bjorn van Gils
Jeanette Schreurs

Verjaardagen in augustus.
1 augustus
3 augustsu
5 augustus
15 augustus
21 augustus
30 augustus
31 augustus

Pagina 5

Joep Otten
Jos Dekkers
Ralph Wens
Luna de Vet
Annemein Bolster
Els Andries
Amnnemiek Wens.

Oplevering – Sluitingstoernooi

Op vrijdag 8 juli willen we een opleverings-sluitingstoernooi organiseren voor jong en oud, recreant of
competitiespeler.
Van maandag 27 juni t/m maandag 4 juli worden er onderhoudswerkzaamheden verricht in onze speelzaal . In
deze week worden het plafond en de verlichting in de speelzaal vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden is het
niet mogelijk om de speelzaal te gebruiken en kunnen er geen trainingen plaatsvinden.
Zoals nu de planning is worden de laatste werkzaamheden op maandag 4 juli uitgevoerd. Hierna kunnen we
weer gebruik maken van de speelzaal.
Om een klein feestelijk tintje te geven aan deze ingrijpende aanpassing van de speelzaal en tevens als
seizoensafsluiting organiseren we op vrijdag 8 juli een toernooi voor alle leden.
De wedstrijden voor onze jeugdleden beginnen om 18.00 uur en zijn om ongeveer 19.30 uur afgelopen. De
senioren beginnen om ongeveer 19.30 uur en de laatste wedstrijden worden om ongeveer 22.00 uur gespeeld.

Deze wedstrijden zijn voor iedereen zowel recreatieve spelers als competitiespelers kunnen meedoen. We
kiezen voor een systeem waarbij iedereen tot aan het eind blijft meespelen.
Wil je meedoen schrijf je dan in via info@vice-versa51.nl of schrijf je naam op de inschrijflijst in de speelzaal.
We hopen dat we veel deelnemers mogen verwelkomen om op deze wijze de vernieuwde speelzaal op een
feestelijke wijze te openen.

Laatste ronde Duo TableStar competitie
Op zondag 12 juni was de laatste ronde van de duo tableStar competitie deze werd gespeeld in Gilze.
Van ons deden Bjorn van Gils en Annemein Bolster weer samen mee.
Ze moesten vandaag tegen het team van TIOS uit Tilburg.
Bjorn begon en verloor zijn 1e wedstrijd nipt in vieren.
Annemein maakte het heel spannend ze verloor met 12-10 in de vijfde jammer genoeg.
Daarna herstelde ze zich perfect en wist haar wedstrijd te winnen in vieren.
Daarna moest Bjorn weer, hij had wat last van zijn voet waar hij in de gezamenlijke warming-up door was
gegaan. Verloor deze wedstrijd met 3-0 maar alle games waren heel nipt.
Als laatste wedstrijd werd het dubbel gespeeld dat werd weer heel spannend na diverse matchpoints trokken
toch in de vijfde game aan het kortste eind en verloren met 13-11.
Na het gezamenlijk eindspel was de prijsuitreiking en daar bleek dat Annemein Bolster het beste meisjes was
van het afgelopen seizoen. Daarvoor mocht ze een mooie beker in ontvangst nemen.

ONZE NIEUWE WEBSITE
Zoals sommigen al weten wordt er geknutseld aan een nieuwe website. We zouden nu graag horen wat jullie er
van vinden en of er nog dingen zijn die er ook IN zouden kunnen. Er zijn nog wat zaken niet naar onze zin en er
zijn ook nog onderwerpen die verder uitgewerkt moeten worden.
Het bleek ook dat diverse leden niets van een website wisten! Dat mag best veranderen. Je kunt de site bereiken
via www.vice-versa51.nl
Met opmerkingen en vragen kun je terecht bij Rob Kraus en Adri Dam. agmdam@caiway.nl

Boodschappen doen bij webshops via Sponsorkliks.
Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage leveren aan Vice-Versa '51, zonder dat het jou een cent
extra kost!
Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en jouw sponsordoel ontvangt hiervoor geld in de clubkas.
Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het
aankoopbedrag gaat naar Vice-Versa '51.
En nogmaals, het kost je niets extra!
Wil je Vice-Versa '51 ook GRATIS sponsoren?
Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van Vice-Versa '51.
Voor jou een kleine moeite, voor Vice-Versa '51 zijn het directe inkomsten. Je kan hiervoor klikken op de
banner op onze website. Klik vervolgens op het logo van de winkel.
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling van een klant die via SponsorKliks.com
komt.
Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol, je betaalt
hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol ons een commissie uit en profiteert Vice-Versa '51 hier direct
van.
Je blijft anoniem
Noch SponsorKliks, noch Vice-Versa '51 weet wie er iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in te loggen.
SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor
Vice-Versa '51 is bedoeld. Dat weten ze omdat je via een klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel
bent gegaan. Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij bijvoorbeeld Bol een bestell ing
is geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan, is het uitermate belangrijk dat je de bestellingen
die je online doet alleen via Sponsorkliks laat lopen. Een rechtstreekse bestelling die je bij Bol doet, levert jouw
sponsordoel niets op.

