
 

 

VRIJWILLIGERSAVOND  

ZATERDAG  17 JUNI A.S. 

Wie? 
 

Alle vrijwilligers van 

de Arnhemse Boys!  

Kom je ook?  

Laat het 

weten per 

mail! 

 

Vrijwilligersavond bij de 

Arnhemse Boys op 

zaterdag 17 juni 

aanstaande vanaf 17.30 

uur in en buiten de 

kantine! De avond duurt 

tot 24 uur. 

 

 Aan alle vrijwilligers van V.V. Arnhemse Boys,  

Om de vele vrijwilligers die de club een warm hart 

toedragen te bedanken voor hun inzet van het afgelopen 

seizoen nodigt het bestuur alle vrijwilligers uit voor een 

gezellige feestavond op zaterdag 17 juni aanstaande.  

Wij denken bij vrijwilligers aan mensen die onder andere 

leider zijn, onderhoudsmensen, kantinemedewerkers,  

jeugdleiders, scheidsrechters, barcommissie, 

websitemedewerkers, technische- en 

materialencommissie, etc. Kortom, iedereen die zich 

vrijwillig inzet voor onze vereniging.  

Om niemand over het hoofd te zien, zullen wij de 

uitnodiging versturen via een persoonlijke mail ! Ook aan 

de contactpersonen van al onze commissies vragen wij 

hun vrijwilligers deze uitnodiging te laten weten. Denk je 

dat er iemand wordt vergeten, geef dit dan door aan één 

van de leden van het bestuur.  

De feestavond wordt gehouden op zaterdag 17 juni 

aanstaande en jullie worden vanaf 17.30 uur in de kantine 

van onze vereniging verwacht. Na een lang seizoen gaan 

we er samen een leuke avond met (ludieke) activiteiten 

van maken. Een voetbalkwis, karaoke en misschien wel 

een liveoptreden van een plaatselijke artiest. Verder zal de 

avond muzikaal worden omlijst door sfeervolle muziek en 

ook de inwendige mens zal niet worden vergeten. Naast 

een drankje zal er een uitgebreid BBQ  buffet worden 

opgediend. Het eten en drinken op deze avond is gratis. 

Het bestuur zal het bijzonder op prijs stellen, indien wij 

tijdens deze avond veel gasten mogen ontvangen.   

Graag tot ziens op zaterdag 17 juni aanstaande vanaf 

17.30 uur. De avond duurt tot 24 uur! 

Om in de voorbereiding 

enig inzicht te krijgen in 

het aantal vrijwilligers dat 

er komen, verzoeken wij 

jou ons uiterlijk zaterdag 

10 juni met een mailtje 

jouw komst te bevestigen 

via: 

vrijwilligers@arnhemseboys.nl 

 

 

 

Wat? 
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