(Foto)verslag Vriendenbijeenkomst zondag 20 maart 2022

Beste Vriend van Roomburg,
Onze eerste post-corona Vriendenbijeenkomst op zondag 20 maart 2022 was erg geslaagd! Er zijn
nieuwe Vrienden bijgekomen en veel ideeën geopperd om de zichtbaarheid van de Vrienden op de
club te vergroten. Hier volgt een kort (foto)verslag van de dag:

12:30 Het bestuur heet de Vrienden welkom met
gekoelde drankjes alsmede warme koffie of
chocomelk, het is nogal fris!

12:45 Het klaart wel snel op en onze Dames 1
warmt zich op en begint de wedstrijd tegen
Groen-Geel. Ze hebben er zin in!

13:25 In de pauze geeft Vincent de Geus (coach
Heren 1) de Vrienden een voorbeschouwing op
hun wedstrijd.

Dit onder genot van een drankje en een bitterbal,
en met behulp van videobeelden en
magneetbord, erg boeiend!

13:40 Weer naar buiten voor de voortzetting van
de pittige wedstrijd van de Dames 1! Ondanks
een achterstand creëren de Dames ook kansen.

14:15 Terug naar binnen naar het bestuurskamer
voor het Vriendenberaad. Te beginnen met een
voorstelrondje!

Jeroen neemt ons vervolgens mee in bestuurlijke
ontwikkelingen, Alexandra in de financiële positie
en Alexander in de activiteiten.

Er worden ideeën geopperd over werven van
nieuwe Vrienden, zichtbaarheid van de Vrienden
op de club en mogelijke toekomstige donaties.

14:45 Heren 1 en Etten-Leur staan klaar! Ze
worden flink aangemoedigd vanuit de zijlijn, de
door de Vrienden geschonken tribunes zitten vol
en het is erg gezellig geworden!

15:25 Nabeschouwing Dames 1 wedstrijd:
ondanks het verlies was Arthur Pinckaers trots
op de Dames en is hij goed op weg om het team
voor volgend seizoen verder te versterken.

e

15:40 En terug naar het veld voor de 2 helft! De
Vrienden kunnen goed de strategieën in actie
zien waar Vincent de Geus over sprak en
verheugen zich op de winst van onze Heren 1!

16:30 Het Clubhuis staat inmiddels vrij vol en de
DJ is goed bezig iedereen naar de dansvloer te
krijgen. De Vrienden praten nog even door en
opperen ideeën voor vervolgactiviteiten!

Hartelijk dank aan alle Vrienden die zondag aanwezig waren!
En hierbij alvast voor met potlood in de agenda’s te zetten onze volgende bijeenkomsten:
 Mei 2022 Vriendenbijeenkomst bij een van de Sponsoren van de Club
 Zaterdag 2 Juli 2022 Vriendenbijeenkomst bij de Nieuw Roomburg Onderlinge
e

 Zondag 11 of 18 September 2022 Vriendenbijeenkomst bij de 1 thuiswedstrijden Heren 1 /
Dames 1 (de datum wordt in augustus definitief)

En als laatste: voor wie een nieuwe Vriend aandraagt, hebben wij een mooie Roomburg sjaal klaar
liggen!
Met Vriendelijke groet,
Jeroen Blüm (voorzitter)
Alexander Drijver (secretaris)
Alexandra Rosian (penningmeester)

