
 

 

Inleiding 

Waarom deze Nieuwsbrief? A.S.C. De 

Volewijckers heeft al een website en een 

Facebookpagina, maar er gebeuren binnen 

onze club zoveel interessante dingen dat we in 

september zijn gestart met een aparte 

maandelijkse Nieuwsbrief. Veel leesplezier 

met nummer 3! 
 

Het gaat goed met veel elftallen! 

De zaterdag 1 staat ongeslagen bovenaan met 

25 punten uit 9 wedstrijden en veel 

jeugdelftallen doen het ook goed. De JO19 

staat bijvoorbeeld 3e met 19 punten. Op onze 

website 

https://www.ascdevolewijckers.nl/215/3684/c

ompetitie/ of via bijvoorbeeld de app 

voetbal.nl kun je alle teams en wedstrijden 

volgen. Het laatste nieuws is dat de JO17 en 

JO19 naar de promotiepoule gaan. Proficiat! 
 

 

Bestuurswisseling op 2 december 
In de vorige Nieuwsbrief is al aangekondigd dat 

Rob Schulp tijdens de jaarvergadering van 2 

december zijn voorzitterschap neerlegt. Een 

zoektocht van Andries Jonker en Co Adriaanse 

heeft geleid tot de voordracht van twee 

opvolgers: Miquel Bosman voor de rol van 

voorzitter en Thomas Bayer als vice-voorzitter. 

Meer informatie over de jaarvergadering staat 

in de agenda die op de website is te vinden.  

 
In  

 

 

 

Cashless betalen in de kantine! 
Voortaan kun je in de kantine alleen nog maar 

cashless, dus per pin, betalen. Contant geld 

kun je dus beter thuislaten. 

 

Kaartje voor Cor? 
Cor Steman, alleskunner achter de balie in de 

kantine, is herstellende van een 

bijpassoperatie. Hij is nu aan het revalideren 

in het Eduard Douwes Dekker Huis. Wil je hem 

een kaartje sturen, graag! Zijn tijdelijke adres 

is: Schoenerstraat 11, 1034 XZ Amsterdam (1e 

verdieping, kamer 117). 

 

Ook binnen De Volewijckers is het 

standpunt:  

 

 

Honderd jaar De Volewijckers in 2020  

Volgend jaar november is het honderd jaar 

geleden dat De Volewijckers werd opgericht. 

Die eeuw kent vele hoogte- maar ook 

dieptepunten. Een lustrumcommissie is 

inmiddels bezig met de voorbereiding van 

diverse activiteiten en festiviteiten. De 

commissie zal ter ondersteuning een beroep 

doen op vele leden van onze club.  

 

      WIJ ZIJN DE VOLEWIJCKERS!            
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Het is ook de bedoeling om een 

tentoonstelling te maken over honderd jaar 

De Volewijckers. Wellicht heeft u thuis 

bijzondere attributen (posters, vlaggen, 

speldjes, bekers etc.) die tijdelijk een plek 

kunnen krijgen in de tentoonstelling. Zo ja, 

wilt u dat dan melden via 

pers@ascdevolewijckers.nl (Wim). 

 

 

 

Trek in een warme hap? 

De kantine is bij wijze van try-out het 

afgelopen weekend begonnen met het  

serveren van complete maaltijden. Onze ‘chef 

kok’ Ali verraste de bezoekers bijvoorbeeld 

met heerlijke linzensoep. 

 

 

 

Meer lezen over A.S.C. De Volewijckers? Kijk 

ook regelmatig op onze website of Facebook-

pagina: 
https://www.facebook.com/ascdevolewijckers/ 

of op Instagram: 
https://www.instagram.com/asc_de_volewijckers/  

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 21 
december 2019. Heb je leuke of interessante 
kopij: stuur deze dan vóór 20 december naar 
pers@ascdevolewijckers.nl.  
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