
    Vriendenclub Go-Ahead 

                  Nieuwsbrief   
 

      Vriendenclub Go-Ahead opgericht juli 1995                                                          uitgave:  november  2017 
 

 

 

Bijzonder…………. Heeft u de postzegel op de envelop gezien?  

Dat is een speciale postzegel van het team dat op 3 juni 1917 kampioen van Nederland 

werd, dit jaar dus 100 jaar geleden ! Ter ere daarvan heeft Go-Ahead ism met PostNL 

deze postzegel gemaakt. We adviseren bewaar deze envelop met bijzondere postzegel 

of geef ‘m aan iemand die dit spaart. Het is een uniek collectors-item en dan in 

gestempelde versie! 

Overigens kunt u ook een (postfris)velletje kopen van 10 postzegels, dat kost € 15,00 

per velletje. Belangstelling? U kunt mailen naar vriendenclub@go-ahead.nl. 

 

 

Bestedingen binnen de club. 

Zoals bekend besteden wij onze netto inkomsten binnen de club , namens u. 

De Vriendenclub-commissie heeft besloten om namens de Vriendenclubleden een groot 

scherm in het clubhuis aan te bieden aan de club om het clubhuis te verfraaien maar 

vooral om een betere communicatie en presentatie en informatie in het clubhuis te 

kunnen doen. 

Met dit geschenk namens alle Vriendenclubleden laten we zien dat de Vriendenclub Go-

Ahead belangrijk is voor de club.   

 

1000 piek over 2017. 

Besloten is om de 1000-piek verloting voor Vriendenclubleden over 2017 te gaan doen 

op 4 maart 2018,   na de wedstrijd van het 1e .  

We zullen u tegen die tijd nog wel een herinnering sturen. Want wie wil er niet bij zijn ? 

Eerste prijs is € 300,00 en tweede prijs is  €100,00 , plus nog wat kleinere prijsjes. 

Noteer alvast in uw agenda: 4 maart 2018 Vriendenclub verloting 1000 piek in ons 

clubhuis. (we gaan er wel vanuit dat de wedstrijd dan doorgaat.) 

 

Bijgaand ontvangt u ook nog een lot van de Grote Club actie aangeboden twv € 3,00 de 

trekking is op 12 december a.s.  

Wellicht wint u een prijsje !. 

 

De Vriendenclub-commissie wenst u alvast een fijne feestmaand (december) en hopelijk 

spreken we elkaar op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari, aanvang 15.00 uur. 

 

Heeft u vragen of suggesties, mail (vriendenclub@go-ahead.nl) of spreek een van de 

commissie leden aan. 

 

 

 
               >>>  Kijk regelmatig op de INTERNET SITE VAN DE CLUB;  www.go-ahead.nl    <<< 

 

Met uw steun  kan de Vriendenclub de club financieel ondersteunen een substantieel deel van uw bijdrage gaat naar de 

club maar ook naar :  de pupillenteams , het  1e team en diverse activiteiten. Leden worden vermeld op het bord in het 

clubhuis,voor informatie of aanmelding kunt u terecht aan de bar van het clubhuis of via www.go-ahead.nl. Commissie 

bestaat uit Christien Wesselink, Theo Ellenbroek, Mark v.d. Heuvel, Klaas Haak, Willem Ellenbroek. 
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