
 
 

 

Wanneer: 15 februari 2020 

 Hoe laat: 15:00 uur 

 Waar:  Kantine vv Arnemuiden 

Beste leden en relaties, 

Het fotomoment ligt alweer een week of 10 achter ons, maar nu is het eindelijk zover! Met gepaste trots en onder 

hartelijke dankzegging aan Jumbo Van Overveld, onze sponsoren, onze fotografen en alle anderen die hebben 

bijgedragen aan ons album mogen wij eindelijk het ‘Voetbalvereniging Arnemuiden Verzamelalbum 2020’ onthullen!  

Graag nodigen wij je dan ook uit voor de feestelijke uitreiking van het album op zaterdag 15 februari a.s.  

Om 15:00 uur ben je van harte welkom in de feestelijk aangeklede kantine van onze VVA. Na het openingswoord 

wordt het album onthuld en zal de officiële uitreiking van het eerste album plaatsvinden.  

Onder het genot van een borrelhapje ontvangt vervolgens eenieder die individueel op de foto is geweest zijn of haar 

gepersonaliseerde plaatjesalbum.  

Wanneer jij aan de beurt bent, kun je zien in het volgende tijdschema:  

Van Tot Onderdeel 
15:00 15:10 Ontvangst 

15:10 15:15 Openingswoord en uitreiking eerste boek 

15:15 17:20 Uitreiking boeken aan jeugdteams, erelid en supporters 

15:15 15:20 JO6-1G 

15:20 15:25 JO7-1 (nu: JO8-2G) 

15:25 15:30 JO8-2G (nu: JO8-1G) 

15:30 15:35 JO8-1G (nu: JO9-2G) 

15:35 15:40 JO9-2G (nu: JO9-3G) 

15:40 15:45 JO9-1G 

15:45 15:50 JO10-1G 

15:50 15:55 JO11-3M 

15:55 16:05 JO11-2 

16:05 16:10 JO11-1 

16:10 16:15 MO13-1 

16:15 16:25 JO13-1G 

16:25 16:35 JO14-1 

16:35 16:45 JO15-1 

16:45 16:50 JO17-1 

16:50 17:00 MO19-1 

17:00 17:10 JO19-1 

17:15 18:00 Uitreiking boeken aan trainerspoule en senioren-teams 

 

 



 
 

 

Wat staat er verder op het programma? 

• Bekendmaking vanaf welk moment de voetbalplaatjes bij Jumbo Van Overveld gespaard kunnen worden 

• Uitleg verkrijgbare merchandise met jouw eigen foto 

• Uitleg quiz met leuke prijzen gedurende de spaaractie 

• En…. 

….dat is nog niet alles! Want ook kun je jouw eigen album laten signeren door een 

profvoetballer van Erremuuse bodem! Het rood van onze clubkleuren heeft hij 

weliswaar ingewisseld voor het zwart, maar het geel blijft hij koesteren: NAC-speler 

Jan Paul van Hecke! Heb je zijn handtekening bemachtigd, dan mag je uiteraard ook 

nog testen of hij net zo fotogeniek is als jij!!!  

 

Tot slot 

Wij hopen iedereen op 15 februari te mogen begroeten. Jij komt toch ook?!  

Heb je voor die tijd nog vragen en/of opmerkingen, neem dan even contact met ons op. 

Met vriendelijke groet, 

Coördinatoren voetbalplaatjesactie 

 

Erwin de Groot, Rik van de Corput en Jaco Moerdijk 

06-51503735, 06-54933315 en 06-51810216 

PS: Voor diegenen wiens roodgele hart vol verwachting klopt en niet langer kan wachten, lichten wij alvast een tipje 

van de sluier op… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


