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Seizoensafsluiting met BBQ en live muziek

Het seizoen zit er definitief op. Alle vier de teams hebben zich na hun
promotie van vorig seizoen keurig gehandhaafd. Hoogtepunt voor de club
was toch wel het bekersucces van heren 1 met een wedstrijd tegen ABC
Amsterdam. Het seizoen is afgesloten met een barbecue , drank en muziek.
De schoolband van de CSW heeft de live muziek verzorgd wat zeer goed is
ontvangen. De trainers werden uiteraard weer in het zonnetje gezet en
bedankt voor hun inzet van het afgelopen seizoen: Victor Vermue, Arno
Francke, Benjamin Steenbeek, Stefan Karadzic, Rakhis Angnoe en natuurlijk
Tom Joziasse. Vanaf deze plek ook dank aan alle vrijwilligers, vrienden van
BC Vlissingen, sponsoren en supporters. Een ambitieuze vereniging als
BC Vlissingen kan nu eenmaal niet zonder jullie steun.
Shoot out challange

Voorafgaand aan de seizoen afsluiting heeft er in de van Duijvenvoorde
sporthal een driepunter wedstrijd plaats gevonden met als doel geld op te
halen voor BC Vlissingen. Elk team schiet een kwartier lang driepunters, deze
konden dan worden gesponsord en dat is massaal gedaan. De wethouder
van Vlissingen, Marin de Zwarte, schoot de eerste driepunter die op de ring
belande. In totaal hebben de vier teams 1036 driepunters raak geschoten
wat zeker een bedrag van € 3150 (!) heeft opgeleverd. Heren 2 speler Jeroen
de Raaff had het meeste sponsorgeld opgehaald, hij is daarvoor beloond
met een cadeaubon.

Vrienden van BC Vlissingen

U kunt BC Vlissingen steunen
met een bijdrage van € 50,00
per jaar. Zo komt u in de club
van 50. Lid worden van deze
club? Mail de redactie!
1. Victor Vermue
2. Benjamin Steenbeek
3. Ronny de Troije
4. Johan en Annemarie van Pelt
5. Ron en Thea Roelands
6. Shanila Kalpoe ( U-Bounce)
7. Paul van Dijke
8. Familie Joosse
9. Strandpaviljoen Panta Rhei
10. Rinske
11. Familie de Paauw
12. Wytse de Jong
13. An de Jong
14. Josine de Jong
15. Menno de Jong
16. BCV Harde Kern
17. John’s Men&Women
18. Bill McNie (uit Schotland)
19. Mevrouw Vermue-Depondt
20. Finn Hilbert
21. Joselin Barten
22. Dean Mulder
23. Staat hier de volgende keer
uw naam??
Er zijn ook 5 anonieme
vrienden van BC Vlissingen!

Nieuwe trainers Heren 1

Nieuw logo BC Vlissingen

Na vier succesvolle jaren met een
promotie naar de eerste divisie
heeft hoofdcoach Victor Vermue
besloten om te stoppen. Zijn taken
worden overgenomen door de zeer
ervaren Arjen de Bruin die
afgelopen seizoen al elke maandag
voor de groep stond. Arjen is tevens
bondsdocent van de N.B.B.

Tijdens de seizoen afsluiting is het
nieuwe logo gepresenteerd. Dit
werd onder luid applaus ontvangen.

Ook assistent Arno Francke is
gestopt, hij wordt opgevolgd door
Frank Vermeulen. Frank was
afgelopen seizoen trainer bij
B.V.Volharding uit Goes.

PRETTIGE VAKANTIE!
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