
LAATSTE NIEUWS

UPDATE

Beste spelers, trainers, 

teammanagers, ouders en 

supporters, graag willen wij jullie 

meenemen in de activiteiten van de 

afgelopen winterperiode en kijken 

wij alvast met een blik vooruit naar 

volgend jaar.

december 2022

We hebben te maken gehad met veel

kampioenen in de 2e fase. 

Zowel de O8-1, O9-1, MO10-1, O11-5M, O12-1,

O13-1, O17-3 en O19-2 zijn kampioen

geworden. Wij willen spelers en staf van

deze teams van harte feliciteren. Leuk om te

benoemen is dat de O13-1 nu zelfs in de

landelijke Divisie zal gaan spelen, net als

onze O15-1 dat dit jaar knap is gehandhaafd.

EINDE 2022 EN BEGIN 2023

BESTEL NU JE OLIEBOLLEN 
VOOR OUD & NIEUW
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WINTER

Je ontvangt deze nieuwsupdate omdat je lid bent van VOGIDO. Afmelden?

Kampioenen gehuldigd tijdens familiedag

Doordat we tegenwoordig te maken

hebben met het drie fasenvoetbal (junioren)

en het vier fasenvoetbal (pupillen), is de

kans ook groter dat teams eerder kampioen

kunnen worden. Daardoor hebben wij als

club besloten om alle kampioenen van het

seizoen 2022-2023 gezamenlijk te huldigen

tijdens onze jaarlijkse familiedag. Deze zal

aan het eind van het seizoen plaatsvinden;

de uitnodiging komt in 2023.

https://www.vogido.nl/oliebollen
https://www.vogido.nl/afmelden


ACTIVITEITEN AGENDA 
 

NOG EVEN ONZE 
CONTACTPERSONEN
Nicole Teunissen (Juniorencommissie) O19-O13 – 

nicole.teunissen@vogido.nl

Stijn Nijenboer (Pupillencommissie) O12-O7 – 

nijenboer@hotmail.com

Lars Hoekstein O19-O17 – lars.hoekstein@vogido.nl

Steyn Nieland O15-O13 – steyn.nieland@vogido.nl

Ruben Hesselink O12-O11 – ruben.hesselink@vogido.nl

Stijn Pierik O10-O9 – stijn.pierik@vogido.nl

Pauw Jager O8-O7 – pauw.jager@vogido.nl

Joska Broekmaat meiden – joska.broekmaat@gmail.com
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EINDE 2022 EN BEGIN 2023

VACANTE TRAINERSPOSITIES

Dat was hem dan alweer voor het jaar 2022. Wij
willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van
het afgelopen jaar. Ook willen we alle spelers
bedanken voor hun enthousiasme en gedrevenheid. 

In de week van 12 tot en met 18 december wordt er
voor het laatst getraind. Daarnaast beginnen wij
weer vanaf 9 januari met trainen, tot die tijd is het
winterstop voor iedereen.

Handige info: 
 - Voor de O7 t/m O12 en de meiden begint de
competitie op 21 januari;
 - Teams die Divisie spelen (JO13-1 en JO15-1)
beginnen op 28 januari met de competitie;
 - O13 t/m O19 begint op 4 februari met de
competitie.

We zijn nog steeds op zoek naar hoofdtrainers

voor de volgende teams: MO17-1, O15-5 en O15-

6. Ben jij of ken jij iemand die dit zou willen?

Mail dit dan naar academie@vogido.nl en geef

aan voor welk elftal jij iets kan betekenen.

SOCIAL MEDIA
Helaas is ons Instagram account in de

zomervakantie gehackt. We hebben inmiddels

een nieuw account genaamd vogidoacademie.

Volg ons op dit account en mis niks! Link:

instagram.com/vogidoacademie/ 

30 december 2022            Oliebollenverkoop
30 december 2022            VOGIDO 1 – Oud VOGIDO 19:00 uur
8 januari 2023                     Nieuwjaarsreceptie
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