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Beste leden, 

Het bestuur is vanaf vorige week aan haar taak begonnen en zal de komende weken veelvuldig bij 

elkaar komen om zoveel mogelijk zaken te bespreken m.b.t. uw voetbalclub. 

We willen u graag op de hoogte houden van de vorderingen. 

We hebben op dit moment de opzet van de organogrammen en structuur binnen de vereniging 

gemaakt. Hierin zijn de mensen die al een taak vervulden en de vacante functies meegenomen. 

Het 50 jarig bestaan van Real Lunet in mei 2019 komt snel dichterbij. Als bestuur vinden we het 

belangrijk dat mensen met een Real-hart kunnen meedenken over de viering van dit jubileum. We 

gaan op korte termijn een werkgroep samenstellen voor de organisatie van de jubileumviering.  

Omdat wij een breed draagvlak belangrijk vinden, nodigen wij gegadigden voor de organisatie van 

het jubileum uit om aan te melden voor deze werkgroep. U kunt zich opgeven via info@reallunet.nl 

ovv werkgroep 50-jarig bestaan.  

Geeft u in uw mail s.v.p. aan op welke wijze u wilt bijdragen: meedenken, organiseren een plan 

maken of in overleg een onderdeel organiseren.  Ook als u beschikbaar bent voor hulp bij de 

uitvoering  horen wij dat graag. 

Een van de belangrijkste aandachtspunten voor ons is nu het beheer van de kantine. Enige tijd 

geleden hebben zich kandidaten voor deze taak aangemeld bij de werkgroep. Binnen het bestuur 

wordt deze procedure nu verder opgepakt. Als eerste staat de organisatie van het kantinebeheer op 

onze agenda. Zo snel mogelijk daarna gaan we in overleg met de kandidaten om tot een vaste 

invulling van het kantinebeheer te komen. Tot die tijd draait de kantine onder verantwoordelijkheid 

van het bestuur en conform de eerdere openingstijden. De gemaakte kosten door de leden in de 

kantine zullen op de dag zelf voldaan moeten worden. 

Tot slot willen we diegenen bedanken die gehoor hebben gegeven aan de oproep voor het 

overmaken van de contributie. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan verzoeken wij u dit alsnog 

zo spoedig mogelijk te doen. De contributie per jaar bedraagt voor senioren (18+) 157,50 euro, voor 

junioren (13-17 jaar) 137,50 euro, voor pupillen 112,50 euro en voor steunende leden 15 euro en 

kunt u overmaken op NL32RABO0155432958, onder vermelding van de naam en geboortedatum van 

de speler en het team van de speler. 

Met vriendelijke groet, 

 

J. de Kroon 

Secretariaat 


